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Susitikime su Vidaus reikalų ministre A. Bilotaite – 
ir Rokiškio rajono savivaldybės atstovai

Rita GRIGALIENĖ

Rugsėjo 6 d. Pasvalio rajono 
savivaldybėje rinkosi Panevėžio 
apskrities regionų atstovai – me-
rai, merų pavaduotojai bei kartu 
atvykę savivaldybių administra-
cijos darbuotojai. Susibūrimo 
tikslas – susitikimas su Vidaus 
reikalų ministre Agne Bilotaite, 
kuri su Panevėžio regiono savi-
valdybių merais ir administra-
cijos atstovais aptarė regioninės 
politikos aktualijas ir ateities 
planus. Susitikime aptarti ir Vi-
daus reikalų ministerijos vykdo-
mi pokyčiai valstybės tarnybos 
ir civilinės saugos srityse.

Rinkosi suinteresuoti
Rokiškio rajono savivaldybę 

atstovavo mero pavaduotojas Ta-
das Barauskas bei Teisės ir per-
sonalo skyriaus vedėja Regina 
Strumskienė. Ilgametė savivaldy-
bės darbuotoja vicemerui turėjo 
padėti geriau perprasti teisinius 
problemų aspektus. Kurį laiką sa-
vivaldybės vadovai kartu su mi-
nistre A. Bilotaite bei ministerijos 
Strateginės komunikacijos sky-
riaus vedėju Mindaugu Bajarūnu 
bei kitais komandos nariais apta-
rė aktualijas uždarame posėdyje. 
Susitikime su ministre dalyvavo 
ilgametis Pasvalio meras  Gin-
tautas Gegužinskas, pasvalietis 
TS – LKD atstovas Seime Anta-
nas Matulas, Panevėžio ir Biržų 
rajonų merai bei šių savivaldybių 
administracijos direktoriai. 

Visuomenė pasimetusi
Dėl vykstančių pokyčių regi-

onuose visuomenėje daug disku-
tuojama. Nuomonės – gana prieš-

taringos. Sakoma, kad nuo eilinio 
rajonų gyventojo tolsta įmonės, 
įstaigos, jų paslaugos, mažėja 
gyventojų. Dėl nestabilumo vals-
tybės tarnyboje taip pat jaučiama 
nemažai skepticizmo. Svarstoma, 
ar nebus taip, kad reforma ne pri-
trauks kvalifi kuotus darbuotojus į 
valstybės tarnybą, bet atmuš norą 
kandidatuoti. 

Dėl valstybės tarnautojų - 
daugiau atsakomybės 
vadovams
Spaudos konferencijoje, mi-

nistrė A. Bilotaitė, atsakydama į 
žurnalistų klausimus, apie vals-
tybės tarnybos pokyčius pasisakė 
taip: „Jeigu nieko nedarysime, 
tai situacija bus prasta. Jau da-
bar matome, kad valstybės tar-
nautojų kompetencija yra viena 
žemiausių. Jeigu kalbėsime apie 
vykstančius konkursus, žmonės 
nenori ateiti į valstybės tarnybą. 

50 proc. konkursų neįvyksta, nes 
tiesiog neatsiranda pretendentų. Į 
vadovaujančias pozicijas žmonės 
taip pat nenori ateiti – neįvyksta 
30 proc. konkursų. Valstybės tar-
nyboje priimami sprendimai, nuo 
kurių priklauso, kaip funkcionuos 
valstybė. Tai yra esmių esmė. Dėl 
to siūlome pertvarką, kuria siekia-
ma pritraukti aukšto lygio vadovų 
į valstybės tarnybą, vykdant cen-
tralizuotas vadovų konkursų at-
rankas. Nuo vadovų kompetencijų 
priklauso, kaip bus organizuoja-
mas darbas. Valstybės tarnyba 
bus lankstesnė – vadovui suteikta 
daugiau instrumentų spręsti, kokių 
kompetencijų jiems trūksta, kokių 
ir kiek darbuotojų jiems reikia. 
Galbūt kartais geriau turėti vie-
ną gerą specialistą nei dešimt bet 
kokių ir kad šis darbuotojas turėtų 
konkurencingą atlygį“. Ministrė 
pastebėjo, kad yra didelis atlygio 
atotrūkis nuo privataus sektoriaus, 

Rokiškio rajono savivaldybės atstovai – T. Barauskas ir R. Strumskienė.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

ypač kalbant apie aukščiausios 
grandies vadovus. Pasak A. Bilo-
taitės, ministerijos tikslas – siekti, 
kad ir valstybės tarnautojai jaustų-
si gerai, ir žmonės gautų kokybiš-
kas paslaugas.

Spręs savivaldybės
Atsakydama į „Rokiškio Si-

renos“ žurnalistės klausimą, mi-
nistrė pasisakė apie regionų plė-
trą. Nors ir buvo pastebėta, kad 
žmonės iš regionų išvyksta, nes 
mažėja paslaugų, sujungiamos ir 
prijungiamos biudžetinės įstaigos, 
kuriose regionuose mažinamas 
darbuotojų skaičius, nelieka bankų 
ir pašto fi lialų, ministrė atkreipė 
dėmesį į Europos Sąjungos inves-
ticijas – regionų plėtrai skiriama 
1,6 mlrd. Eur suma. Regionai įgy-
ja sprendimo teisę, kaip šias lėšas 
paskirstyti, taip pat ir atsakomybę 
už tai, kad pinigai būtų paskirstyti 

tikslingai, pagal poreikius. Dėl to, 
kaip investuoti skirtas lėšas – pa-
čių savivaldybių reikalas. Tai jos 
geriau pastebi, kokioms sritims 
lėšų labiausiai trūksta.

Neskuba vertinti
Rokiškio rajono savivaldybės 

atstovai turėjo pastabų dėl vals-
tybės tarnybos pertvarkos ir jas 
ministrei išsakė. Susitikime su mi-
nistre dalyvavęs Rokiškio rajono 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Tadas Barauskas pažymėjo: „Į šį 
susitikimą žiūriu su atsargiu opti-
mizmu, nes apie regioninę politiką 
girdžiu jau bene 20 metų, tačiau 
realių darbų nematyti. Viešojo 
sektoriaus paslaugos tolsta nuo 
žmonių, jaučiama valstybinių in-
vesticijų stoka regionuose, nekal-
bant apie privatų sektorių.“

A. Bilotaitė ir Pasvalio rajono savivaldybės meras G. Gegužinskas.

Kur dingsta banko LUMINOR pinigai?
Rita GRIGALIENĖ

Viena rokiškietė papasakojo 
istoriją, nutikusią su LUMINOR 
banku. Nežinia, ar tokių istorijų 
pasitaiko kitiems, todėl „Rokiškio 
Sirena“ nusprendė pasidalinti. 
Moteris pasakoja, kad gavo pa-
vedimą į sąskaitą ir mobiliojoje 
programėlėje bei gautoje SMS ži-
nutėje matė, jog pinigų sąskaitoje 
atsiskaitymams kortele yra pa-
kankamai. Deja, jais pasinaudoti 
nepavyko...

Atsiskaityti negalėjo
Matydama, kad pinigų turi užtek-

tinai, moteris nusprendė papramo-

gauti ir nuėjo papietauti į kavinę. Pa-
valgė, pasidžiaugė malonia aplinka, 
tačiau, atėjusi atsiskaityti už pietus, 
prie baro nustebo – kortelė neaptar-
naujama, nes... nepakankamas lėšų 
likutis! Dar kartą žvilgtelėjo į mobi-
liąją programėlę – ogi ten rodo ne-
menką sumą. Nuraudusiais iš gėdos 
žandais, kad papuolė į tokią situaciją, 
rokiškietė nulėkė į bankomatą tikrin-
ti, ką gi šis parodys. Bankomatas, 
tarsi šaipydamasis, parodė, kad sąs-
kaitoje tėra 15 eurų... Kilo klausimas 
– kuo tikėti? Dar bandyta pinigus 
pervedinėti iš kitos banko sąskaitos, 
tačiau jie kažkodėl į kortelės sąskai-
tą nepatekdavo. Su kavine sutarta 
atsiskaityti kitą dieną, nes moteris 

laikėsi nuostatos, kad grynųjų pinigų 
nešiotis neverta – juk rekomenduoja-
ma pereiti vien prie atsiskaitymų per 
banką.  

Įvyko klaida
Sekmadienį banko telefono lini-

ja, skirta konsultacijoms bei proble-
moms spręsti, nedirbo. Pirmadienį 
moteris šiaip ne taip, maigydama 
keliskart įvairiausius mygtukus (o 
pokalbis tai mokamas), prisiskambi-
no konsultantei. Ši nustatinėjo skam-
binančios asmenybę, prašydama su-
vesti kai kuriuos banko prisijungimo 
duomenis, po to kurį laiką galimai 
aiškinosi, kas įvyko, su kitais dar-
buotojais arba sistemoje, kol buvo 
gautas atsakymas – „įvyko banko 
klaida, atsiprašome“. 

Patyrė nepatogumus
Rokiškietė pasipiktino – juk iš tie-

sų patyrė šiokius tokius nepatogumus 
bei nuostolius, nes neturėjo grynųjų 
pinigų atsiskaitymams parduotuvėse 
ar kavinėse, skambinti į informacijos 
centrą kainuoja, trunka gana ilgai, 
kol konsultantas atsiliepia, reikia įve-
dinėti prisijungimo prie internetinės 
bankininkystės duomenis. Banko Asociatyvi nuotrauka. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

skyriaus Rokiškio mieste nėra. At-
rodo, kad bankas tolsta nuo papras-
tų klientų ir paprasčiausią problemą 
išspręsti darosi sudėtinga. Jeigu su 
tokia problema susidurtų vyresnis 
žmogus – sugadinta visai dienai nuo-
taika bei stresas garantuoti. 

Bankas atsiprašo
LUMINOR banko atstovė spau-

dai Agnė Mažeikytė į „Rokiškio Si-
renos“ paklausimą atsakė: „Visų pir-
ma, apgailestaujame dėl nemalonaus 
incidento. Dėl techninių sutrikimų 

nedidelė banko klientų dalis sekma-
dienį porą valandų negalėjo matyti 
korektiškų savo sąskaitos duomenų 
ir įprastai atlikti bankinių operacijų. 
Kolegos gana greitai išsprendė ki-
lusias problemas ir viskas vėl ėmė 
veikti sklandžiai be papildomų pase-
kmių. Tokie atvejai, kai mūsų klien-
tai negali pasinaudoti elektroninėmis 
atsiskaitymo priemonėmis, pasitaiko 
gana retai, tačiau Jūsų paminėtas 
atvejis rodo, kad tai gali tapti suga-
dinto vakaro ar nuotaikos priežasti-
mi, dėl ko dar kartą atsiprašome.“ 
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Rokiškio rajono vietos veiklos grupė planuoja, 
kad viršys numatytus planus

Rita GRIGALIENĖ

Eiliniam žmogui gali būti ne 
taip ir paprasta suvokti, ką veikia 
Rokiškio rajono vietos veiklos 
grupė. Aišku tik tiek, kad prižiūri 
vykdomus projektus, per kuriuos 
dažnai pagelbėja kaimiškoms 
gyvenvietėms sugalvoti kažką 
gražaus arba naudingo (arba ir 
viena, ir kita). Lėšos buvo skir-
tos laikotarpio nuo 2016 metų iki 
2023 metų strategijai vykdyti. 
Atrodo, dar liko šiek tiek laiko, 
bet kokia iš tiesų situacija ir ar 
yra galimybių, pateikus naudin-
gą idėją, gauti finansavimą jos 
vykdymui, paklausėme Rokiškio 
rajono vietos veiklos grupės pir-
mininkės Mildos Ulevičienės. 

– Kiek buvo skirta lėšų 2016 
– 2023 metų strategijai vykdy-
ti?

– Rokiškio rajono vietos vei-
klos grupės įgyvendinamai „Ro-
kiškio kaimo strategijai 2016-
2023“ vykdyti iš viso skirta 2 
532 680 Eur. Administravimui 
– 506 505,00, vietos projektams 
– 2 026 175,00. 

– Ar galėtumėte išskirti 
šiuos metus, kiek projektų per 
juos yra tęsiama, kiek pateikta 
naujų ir kokie jie stadijoje?

– Šiuo metu esame strategijos 
vietos projektų finišo tiesiojoje. 
Baigtų, vis dar vykdomų, verti-
namų yra 43 vietos projektai. Iš 
jų 21 baigtas, 3 laukia Nacionali-
nės mokėjimo agentūros projek-
tų atrankos komiteto posėdžio, 
dar vienas vertinamas, visi kiti 
– įgyvendinimo stadijoje.

– Kuriam laikui esate ga-
rantuoti, kad išlaikysite esamą 
etatų skaičių?

– Planuojame, kad darbuoto-
jus išlaikysime iki pat šios stra-
tegijos pabaigos, kuri numatyta 
2025 rugsėjo 1 dieną. Ne pilnais 
etatais, bet bendrais susitari-
mais stengsimės išlaikyti turi-
mą komandą – per daugelį metų 
sukauptą patirtį ir įvairiausias 
kompetencijas tiesiog būtina iš-
saugoti.  

– Minėjote, kad kiekvienos 
VVG patirtis skirtinga. Kuo 
Jūsų vadovaujamos VVG pa-
tirtis kitokia nei kitų? 

– Administruojame 43 vietos 
projektus. Pareiškėjai kuo įvai-
riausi – fiziniai asmenys, kurian-
tys verslą, uždarosios akcinės 
bendrovės, mažosios bendrijos, 
individualios įmonės, viešosios 
įstaigos, asociacijos, kaimo ben-
druomenės. Vienų projektų vyk-
dymas labai sklandus ir greitas, 
kiti, ypač kai susiduriama su 
remontais ir statybomis (kas jau 
savaime nėra lengva), pakliūva į 
situacijas, kurioms išspręsti rei-
kalingi kitokie, nei įvairiose tai-
syklėse ir įstatymuose numatyti 
sprendimai. Kaip pavyzdį galiu 
paminėti Kamajų bendruome-

nės projektą, kurio metu Kamajų 
Šv. Kazimiero koplyčioje įkur-
tas interaktyvus Antano Strazdo 
muziejus. Tai projektas, kurio 
įgyvendinimas nebuvo lengvas 
– visų pirma dėl netradicinių 
sprendimų. Visų antra – muziejus 
įkurtas kultūros paveldo objekte. 
Tačiau bendruomenės pirminin-
kė Jolanta Vygelienė įveikė visus 
sunkumus. 

– Kalbėta apie suplanuo-
tus 38 vietos projektus ir kad 
įgyvendintų, įgyvendinamų 
ar vertinimo procedūrose jų 
yra 43. Ar užteks lėšų? Ar tai 
įprasta, kad suplanuojama ma-
žiau, o įgyvendinama daugiau 
projektų?

– Suplanuodami projektų kie-
kį, numatome, kad projektas bus 
pateiktas pilnai galimos para-
mos sumai. Vykstant kvietimams 
teikti vietos projektus, ne vi-
siems prisireikia pilnos galimos 
paramos sumos – pvz., pateikto 
verslo plėtros projekto veikloms 
įgyvendinti pareiškėjas prašo 50 
000 Eur, o ne pretenduoja į visą 
galimą  65 000 tūkst. Eur para-
mos sumą. Taip už tą patį numa-
tytą pinigų krepšelį finansuojami 
daugiau projektų. Mes savo lėšas 
turime planuotis taip, kad jų už-
tektų viskam, nes paskirti pinigai 
yra tokie, kokie yra. 

– Kalbėjome apie 4 projek-
tus, „laukiančius eilės“. Kokias 
jie dar turi praeiti stadijas?

– 3 projektai laukia Nacionali-
nės mokėjimo agentūros projek-
tų atrankos komiteto posėdžio, 
kuris yra numatomas rugsėjo 
8 dieną. Jei jiems bus pritarta, 
bus duotas startas projektų vyk-
dymui. Vienas projektas vis dar 
administravimo stadijoje. 

– Kokie yra šie laukiantys 
eilės projektai – kokie verslai 
numatomi? 

– Po vieną projektą verslo pra-
džios ir verslo plėtros ir du soci-
alinio verslo projektai. 

– Paminėti du projektai dėl 
socialinių verslų vykdymo. Api-
būdinkite, kas tai yra socialinis 
verslas. 

– Socialinis verslas – tai tokia 
ekonominė veikla, kuria siekia-

ma visuomenei ar jos grupei nau-
dingų tikslų ir socialinio povei-
kio, iš kurio uždirbamas pelnas ir 
jo dalis skiriama šiam poveikiui 
pasiekti. Pirminis tikslas nėra 
pelno generavimas ar jo paskirs-
tymas dalininkams, bet visuo-
menei naudingų tikslų siekimas. 
Abiejų šių verslų tikslinė grupė 
– atskirties teritorijų vaikai.

– Ką dar galėtumėte įvyk-
dyti iki šių metų pabaigos? Ar 
dar lieka galimybių pateikti 
paraiškas ir gauti finansavimą 
šiais metais?

– Jei visi minėti projektai bus 
patvirtinti ir jiems skirta parama, 
būsime išnaudoję beveik visas 
vietos projektams skirtas lėšas. 
Planuojame, kad likučiams, la-
bai preliminariais skaičiavimais, 
apie 100 000 tūkst. Eur kvieti-
mą organizuosime žiemą. Pla-
nuojame, kad lėšos bus skirtos 
verslo pradžios projektams. Be-
sidomintiems, visa informacija 
yra skelbiama Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupės tinklalapy-
je www.rokiskiovvg.lt. Ten bus 
skelbiamas ir naujas kvietimas, 
ir visos jo sąlygos. 

– Ar jau rengiama naujo lai-
kotarpio strategija ir kas nu-
matoma? 

– Rugsėjo 7 dieną kaip tik 
pasirašėme parengiamosios pa-
ramos sutartį, kuria naujosios 
2023-2027 metų strategijos ren-
gimui gavome 20 000 Eurų. Jau 
aišku, kad pagrindinės naujos 
strategijos temos – viešųjų ar 
kitų paslaugų prieinamumo di-
dinimas, socialinės atskirties 
bei skurdo mažinimas, vietos 
ekonomikos skatinimas. Naujai 
strategijai ruošti sudarome darbo 
grupę, analizuojant prioritetus, 
atliekant SSGG, aptariant pla-
nuojamas priemones. Kiekvie-
noje kaimiškoje seniūnijoje bus 
organizuojami susitikimai su 
teritorijos gyventojais, bendruo-
menių, verslo atstovais, vietos 
valdžios atstovais.  

– Minėjote apie anketas. Ko-
kie klausimai jose pateikiami 
ir kaip jos platinamos? 

– Ruošiame anketą gyventojų 
poreikiui išsiaiškinti, jos klau-
simai atsiliepia į kertines stra-

tegijos temas - viešųjų ar kitų 
paslaugų prieinamumo didinimą, 
socialinės atskirties bei skurdo 
mažinimą. Pagrindiniai partne-
riai, vykdant apklausą, yra Ro-
kiškio rajono kaimiškosios ben-
druomenės, kurios yra arčiausiai 
kaimo žmonių. 

– Ar esate patenkinta pa-
siektais rezultatais?

– Džiaugiuosi visais projek-
tais, jų rezultatais, veiklomis. 
Išskirčiau socialinio verslo pro-
jektus, kurie, vykdomi per VVG, 
yra naujovė rajone. 

Noriu pasidžiaugti šiais pro-
jektais: 

Lietuvos kaimo tinklo ren-
giamų 2021 m. Ateities kaimo 
kūrėjų apdovanojimų (AKKA) 
nominacijoje „Gerovės kūrė-
jai“ Rokiškio rajono ugniagesių 
savanorių draugijos projektas 
„Ugniagesių savanorių prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
paslaugų skatinimas Rokiškio 
rajone“ pelnė antrąją vietą. 

Dar vienas unikalaus projekto 

pavyzdys – jau aukščiau minė-
tas Kamajų bendruomenės pro-
jektas Šv. Kazimiero koplyčioje 
įkurti interaktyvų Antano Straz-
do muziejų. Tai projektas, kurio 
įgyvendinimas nebuvo lengvas 
– visų pirma dėl netradicinių 
sprendimų. Visų antra – muziejus 
įkurtas kultūros paveldo objekte.  

Esame sėkmingai perėję tar-
pinį vertinimą pernai vasarą, 
vietos strategijos įgyvendinimui 
gavome pereinamojo laikotarpio 
lėšų krepšelį, taip pat EURI fon-
do lėšas. Taip pat esame pasiekę 
susiplanuotų projektų skaičių, ir, 
panašu, kad viršysime planus. 
Taip pat per mūsų strategiją su-
kurtos ar planuojamos sukurti 
35 darbo vietos (planavome 32,5 
etato). Tai tikrai nemažas indėlis 
į rajono kaimiškąją teritoriją. 

Taip pat džiaugiuosi visa VVG 
komanda – ir administracija, ir 
nariais, ir savanoriais, kurie, su-
rėmę pečius, sėkmingai įgyven-
dina Rokiškio kaimo strategiją.

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė M. Ulevičienė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.).
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Ieškos galimybių padėti vienintelei šeimynai Rokiškio rajone
Aušra MALINAUSKIENĖ

Į Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos vadovus 
prašydama pagalbos kreipėsi 
vienintelės mūsų rajone esančios 
„Katalėjos“ šeimynos mama 
Jekaterina Sulejeva. Lukštuose 
įsikūrusios šeimynos motina sa-
vivaldybės prašo suteikti finan-
sinę paramą, nes ženkliai išaugo 
mokesčiai už elektrą, pabrango 
kuras, laukia artėjantis šildymo 
sezonas, be to, kilo problemų dėl 
vaikų pavėžėjimo į mokyklas.

Neišsivers be paramos
Su J. Sulejeva susitiko Ro-

kiškio rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Tadas Barauskas, 
administracijos direktorius An-
drius Burnickas ir jo pavaduotojas 
Valerijus Rancevas, Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Zita Čaplikienė. Šei-
mynos mama padėkojo savivaldy-
bės administracijai už nuolatinę 
pagalbą, tačiau taip pat pabrėžė, 
kad šįkart vėl neišsivers be rajono 
valdžios paramos. 

„Noriu paprašyti, kad vėl pa-
dėtumėte, nes neišgyvensime. 
Kadangi esame šeimyna, gaunanti 
paramą iš savivaldybės, kreipia-
mės, kad kartu apskaičiuotume ir 
aptartume mūsų išlaidas, išmokas. 

Esame labai patenkinti, kad padė-
jote apšildyti namą, tačiau pakilus 
elektros ir kuro kainoms mums 
dvigubai padidėjo viso pastato iš-
laikymas“, – kalbėjo J. Sulejeva.

 
Išaugo dvigubai 
Šeimynos mama neslėpė, kad 

pergyvena dėl patalpų išlaikymo, 
nes jie su devyniais mokyklinio 
amžiaus vaikais gyvena didžiu-
liame – 550 kv. m renovuotame 
buvusios mokyklos pastate, tačiau 
jame vaikams sukurtos puikios 
gyvenimo ir mokymosi sąlygos, 
veikia meno studija, todėl „Kata-

lėjos“ nariai nenorėtų persikelti į 
mažesnes patalpas.

„Be jūsų pagalbos neišsiver-
sime, nes jeigu už sausio mėnesį 
mūsų išlaidos buvo 2 000 eurų, tai 
skaičiuojant jau dabartinėmis kai-
nomis suma išaugtų dvigubai. Iš 
vaikų globos pinigų mes negalime 
visos sumos atiduoti tik už šildy-
mą ir mokesčius, nes reikia paten-
kinti kitus vaikų poreikius“, – sakė 
J. Sulejeva. 

Kreipsis į tarybą
Po susitikimo vicemeras T. Ba-

rauskas teigė, kad šeimynai savi-

Savo problemas šeimynos motina J. Sulejeva išsakė (iš kairės) savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojui V. Rancevui, administracijos direktoriui 
A. Burnickui ir Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotojai Z. 
Čaplikienei.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
valdybė tikrai vėl išties pagalbos 
ranką, tačiau dėl finansinės pa-
ramos suteikimo reikės kreiptis į 
rajono tarybą ir biudžete ieškoti 
papildomų lėšų. 

„Vienareikšmiškai padėti rei-
kia ir privalome, todėl jau rug-
sėjo mėnesį teiksime sprendimą 
rajono tarybos nariams, kaip 
kompensuoti dalį šios šeimynos 
finansinių išlaidų, susijusių su iš-
laidomis mokesčiams“, – pabrėžė 
T. Barauskas.

Sutvarkė pavėžėjimą
Šiame susitikime gvildentas 

ir šeimynos „Katalėja“ vaikų pa-
vėžėjimo į mokyklas klausimas, 
kuris buvo išspręstas. Šeimynos 
mama J. Sulejeva pasirašė sutartį 
su savivaldybės administracija dėl 
pavėžėjimo kompensavimo, pagal 
tarybos priimtą sprendimą ir ta-
rifą. Tai reiškia, kad 14 centų už 
vieną kilometrą dengs, kaip ir vi-
siems rajono mokinių tėvams.

Su šeimynos „Katalėja“ mama J. Sulejeva susitiko vicemeras T. Barauskas.

Juodupėje pradėjo veikti 
bankomatas

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį, 
Juodupėje, pradėjo veikti ban-
komatas. Tai – paskutinis ban-
komatas iš trijų, kurie buvo pla-
nuoti įrengti Rokiškio rajone šių 
metų vasarą. 

„Bankomatu Juodupėje ga-
lima naudotis visą parą, Tikimės, 
kad vietos gyventojams pravers 
galimybė patogiau išsigryninti 
pinigų arčiau namų“, – „Rokiš-
kio Sirenai“ sakė Lietuvos bankų 
asociacijos komunikacijos vadovė 
Valerija Kiguolienė. 

Šis bankomatas įrengtas preky-
bos centre, adresu Pergalės g. 31. 

Liepą Obeliuose ir Pandėlyje 
įrengti bankomatai veikia parduo-
tuvėse „Aibė“ jų darbo valando-
mis. 

Klientai iš šių trijų bankomatų 
gali išsigryninti pinigų tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo 
finansų įstaigos: „Swedbank“, AB, 
AB SEB banko, „Luminor Bank“ 
AS Lietuvos skyriaus, AB Šiaulių 
banko, AS „Citadele banka“ Lie-
tuvos filialo bei LKU kredito unijų 
grupės – bankomatų.

Numatyta, kad nauji bankoma-
tai turės būti aprūpinti ir smulkaus 
nominalo – 10, 20 ar 50 eurų, ban-
knotais.

Asociatyvi nuotrauka.

Rokiškio miesto seniūnijai vėl teko tvarkyti 
vandalų nuniokotą viešąjį tualetą 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Jau ne pirmą kartą nuo įsi-
siautėjusių vandalų nukenčia 
šalia L. Šepkos parko ir miesto 
turgelio esantis viešasis tuale-
tas. Šįkart apie išverstas jo du-
ris „Rokiškio Sirenai“ pranešė 
pilietiškas rokiškėnas. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Rokiškio miesto seniūno pava-
duotojas Egidijus Žaliauskas, 
miesto seniūnijai priklausantis 
statinys laikas nuo laiko nukenčia 
nuo chuliganų: tai išverčiamos 
jo durys, tai išdraskoma elektros 

instaliacija ar išlupami elektros 
lizdai ir išspardomi jungikliai. 

„Kiekvieną kartą, kai sunio-
kojamas miesto viešasis tualetas, 
kreipiamės į įmonę „Rokiškio ko-
munalininkas“, kuri jį suremon-
tuoja. Nors šalia tualeto įrengta 
vaizdo kamera, tačiau ji neapima 
viso statinio vaizdo, nes yra pa-
statyta kitoje jo pusėje, todėl ne-
galime nustatyti vandalų. Po kie-
kvieno tokio incidento kviečiame 
įmonę, kuri sutvarko padarytą 
žalą“, – sakė E. Žaliauskas. 

Tiesa, ne tik šis tualetas vis 
kenčia nuo piktavalių, bet ir 
miesto centre esantis naujas vie-

Šalia L. Šepkos parko ir miesto turgelio esantis viešasis tualetas kas mėnesį kenčia nuo vandalų išpuolių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

šasis tualetas ne kartą buvo nu-
niokotas. 

Miesto seniūno pavaduotojo 
teigimu, Rokiškio miesto seniū-
nijai iš viso priklauso keturi vie-
šieji tualetai: šis, prie turgelio ir 
L. Šepkos parko, taip pat esantys 
miesto centre, prie kapinių ir Vel-
niakalnio sporto aikštyno. 

Vienas tokio nuniokoto vie-
šo tualeto sutvarkymas Rokiš-
kio miesto seniūnijai kas mėnesį 
atsieina iki 150 eurų. Į šią kainą 
įskaičiuojamos remonto medžia-
gos ir atlikti darbai, neskaitant 
viešojo tualeto aptarnavimo lėšų. 
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Piligrimystė suartina 
Sigita TURKEVIČIENĖ

Per trisdešimt  keliauninkų iš 
Kamajų, Salų  ir Duokiškio para-
pijų pirmąjį rudens šeštadienį pra-
leido  piligriminėje – pažintinėje 
kelionėje po Zarasų kraštą. Prieš 
kone dešimtmetį, tuomečio  Kama-
jų šv. Kazimiero parapijos klebono  
A. Šukio iniciuota, pirmoji piligri-
minė kelionė tapo gražios tradici-
jos pradžia. Šiemet, po pandemijos 
metų, buvo ypač smagu vėl pajusti 
išvykos džiaugsmą ir bendrystę. 

Kelionę pradėję ankstų šešta-
dienio rytą.  Aplankyta Dusetų Švč. 
Trejybės, Baltriškių šv. Kazimiero, 
Salako Švč. Mergelės Marijos Sopu-
lingosios bei Zarasų Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, 
kuriose melstasi kalbant Švč, Merge-
lės Marijos Rožinį. Kamajų parapi-
jos klebonas Egidijus Vijeikis, ypač 
besidomintis istorija ir archeologija, 

buvo puikus kelionės gidas, supa-
žindindavęs keliauninkus su minėtų 
bažnyčių istorija bei pateikdamas 
įdomių įžvalgų ar/ir faktų apie kie-
kvieną lankomą objektą. 

Aplankę Tiltiškių vandens ma-
lūną ir Radijo technikos muziejų, 
Gražutės regioninio parko lankytojų 
centrą, jūros muziejų bei Šlynininkų 
malūną piligrimai maldai sustojo prie 
Ilgio ežero. Čia, neseniai pastatytoje  
Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos 
Apsireiškimo koplyčioje, Mišias au-
kojo Kamajų šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Egidijus Vijeikis. 

Bendra malda, giesmė,  paprastas 
ir nuoširdus pokalbis su šalia esan-
čiu  – didžiausia piligrimystės dova-
na užimtam, nuolat skubančiam šių 
dienų žmogui ir galimybė sustoti, 
nurimti ir  suvokti, kad kiekviena 
mūsų dienų kelionė, nesvarbu kokia 
ji bebūtų, veda mus prie tikrojo ir 
galutinio kiekvienos kelionės tikslo 
– Dievo. Keliauninkai iš Rokiškio aplankė Zarasų kraštą. (Asmeninio archyvo nuotr.).

Belaukiant šildymo sezono
Artėjant naujam šildymo se-

zonui, pasiruošimo darbus turi 
atlikti ne tik AB „Panevėžio 
energija“, užtikrinanti šilumos 
gamybą ir tiekimą vartotojams 
iki pastatų įvadų, bet ir pastatus 
prižiūrinčios organizacijos ar 
pastatų šildymo ir karšto van-
dens sistemos prižiūrėtojai, kad 
atšalus orams įjungiant pasta-
tuose šildymą ir šildymo sezono 
metu būtų išvengta nesklandu-
mų. Tam prižiūrėtojai turi pa-
ruošti pastatų šilumos punktus ir 
šildymo sistemas bei atlikti kitus 
parengties šildymo sezonui dar-
bus.

Aktas būtinas
Prieš šildymo sezono pradžią, 

kiekvieno, prijungto prie centrali-
zuotos šilumos tiekimo  sistemos, 
pastato savininkas, daugiabučio 
namo valdytojas (administratorius) 
ir/ar pastato šildymo ir (ar) karšto 
vandens sistemų prižiūrėtojas (eks-
ploatuotojas) privalo turėti pareng-
tus, teisės aktuose nustatyta tvarka 
įformintus ir galiojančius doku-
mentus. Iki einamųjų metų rugsėjo 
15 d. pasirašyto Pastato šilumos 
įrenginių parengties šildymo se-
zonui akto kopija turi būti pateikta 
AB „Panevėžio energija“.

AB „Panevėžio energija“ duo-
menimis, rugsėjo 6 dieną 34 proc. 
visų daugiabučių namų buvo pasi-
ruošę pradėti naują šildymo sezoną. 
Iš visame regione 1 611 daugiabu-
čių namų, besišildančių centrali-
zuotai tiekiama šiluma, parengties 
2022-2023 metų šildymo sezonui 
aktus turi 538 namai. Tikimasi, kad 
netrukus bus pristatyti ir likusieji 
aktai, nes daugumoje daugiabučių 
pagrindiniai darbai – namų šilumos 
punktų ir šildymo sistemų hidrau-
liniai bandymai, šildymo sistemų 
ir šilumokaičių plovimai jau yra 
atlikti (73 proc.).

AB „Panevėžio energija“ pri-
mena, kad vadovaujantis Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, 
jei nėra nustatyta tvarka pasirašyto 

Pastato šilumos įrenginių pareng-
ties šildymo sezonui akto, pradėti 
šilumos vartojimą pastate yra drau-
džiama.

Galima pradėti anksčiau
Šildymo sezono pradžią, at-

sižvelgdama į faktinę lauko oro 
temperatūrą, nustato savivaldybė, 
tačiau šildymo sezoną gyventojai 
gali paankstinti, jeigu dėl to nu-
sprendžia balsų dauguma (50 proc. 
+1 gyventojas). Namo bendrijos 
pirmininkas arba daugiabučio 
namo administratorius apie priimtą 
sprendimą privalo informuoti AB 
„Panevėžio energija“. Po priimto 
sprendimo šildymą name įjungia 
namo šildymo ir karšto vandens 
sistemos prižiūrėtojas, kuris užti-
krina namų šildymo ir karšto van-
dens sistemų paleidimą, nuorinimą 
bei tolygų visų pastato patalpų šil-
dymą ir karšto vandens tiekimą.

Nepasinaudojus šia galimybe 
šildymo sezonas pradedamas savi-
valdybės nustatytu laiku, paskelbus 
oficialią šildymo sezono pradžią.

Pernai šildymo sezonas Panevė-
žio, Kupiškio ir Kėdainių rajonuo-
se buvo pradėtas 2021 m. rugsėjo 
22 d., Rokiškio, Pasvalio, Zarasų 

rajonuose – rugsėjo 23 d., o Pane-
vėžio mieste – rugsėjo 27 d.

Baigia pasiruošimą 
Ruošdamasi naujam šildymo 

sezonui, siekdama saugaus ir ko-
kybiško šilumos tiekimo,  AB „Pa-
nevėžio energija“ jau atliko šilu-
mos, elektros, kuro ūkio įrenginių 
remonto darbus, katilinių įrenginių 
apžiūras ir techninius patikrinimus, 
šilumos tinklų hidraulinius bandy-
mus. Bendrovės lėšomis vykdyti 
šilumos tinklų remonto darbai jau 
baigti, o iki šildymo sezono pra-
džios eksploatuojamuose rajonuo-
se bus atnaujinta 2540 metrų šilu-
mos perdavimo tinklų, pakeičiant 
senus vamzdynus naujais (Pane-
vėžyje – 810 m, Kėdainių r.- 615 
m, Kupiškio r. – 303 m, Pasvalio r. 
– 112 m, Rokiškio r. – 700 m). Pri-
jungiant naujus šilumos vartotojus 
prie centralizuotos šilumos tiekimo 
sistemos Panevėžyje, Kėdainiuose, 
Kupiškyje nutiesti 497 metrų ilgio 
nauji šilumos tinklai.

AB „Panevėžio energija“ tiekia-
mą šilumą vartotojams visame re-
gione gamina nuosavuose šilumos 
gamybos šaltiniuose (katilinėse) ir 
perka iš nepriklausomų šilumos ga-

mintojų. Bendrovė didžiąją dalį ši-
lumos gamina nuosavuose šilumos 
gamybos šaltiniuose (katilinėse) 
deginant biokurą (90 proc.), tačiau 
šaltuoju metu, išaugus šilumos po-
reikiui, naudojamos ir gamtinės 
dujos, ir mazutas, ir dyzelinas. To-
dėl šį šildymo sezoną, jei sutriktų 
dujų tiekimas ar jų kaina būtų labai 
didelė, bendrovė planuoja degin-
ti rezervinį kurą – šildymui skirtą 
mazutą ir dyzeliną.

Ruošiantis šildymo sezonui, 
bendrovė iš anksto rūpinasi kuro, 
naudojamo šilumai gaminti, sukau-
pimu. Tam skelbiami kuro (malkos, 
šiaudai, mazutas, dyzelinas) pirki-
mo konkursai ir sudaromos sutar-
tys. 50 proc. reikalingų gamtinių 
dujų kiekio bendrovė įpareigota 
nupirkti „Get Baltic“ dujų biržoje, 
o kitą likusią gamtinių dujų dalį – 
skelbiant konkursus pagal LR Vy-
riausybės nutarimu patvirtintą kuro 
pirkimo tvarką. Skiedras, kaip di-
džiausią naudojamo biokuro kiekį, 
bendrovė perka „Baltpool“ biržoje, 
sudarant trumpalaikes ir ilgalaikes 
sutartis su tiekėjais.

Turės įtakos kainai
Kokios bus šilumos kainos at-

einančiame šildymo sezone (šilu-
mos kaina yra perskaičiuojama ir 
nustatoma kiekvieną mėnesį, įver-
tinant kuro ir superkamos šilumos 
kainas) sunku prognozuoti, nes pa-
saulinė energijos krizė veikia visą 
šilumos ūkį – brangsta gamtinės 
dujos, biokuras, mazutas, dyzeli-
nas  elektra, vanduo. Superkamos 
šilumos iš nepriklausomų šilumos 
gamintojų kainą taip pat veikia 
biokuro kainos. Neaiški situaci-
ja dėl iš AB „Lifosa“ superkamos 
šilumos, nes dėl karo Ukrainoje 
pasekmių įmonė gali neužtikrinti 
reikiamo Kėdainių miesto šilumos 
poreikio visam šildymo sezonui, 
todėl AB „Panevėžio energija“ gali 
būti priversta trūkstamą šilumos 
kiekį gaminti Kėdainių katilinėje 
gamtinėmis dujomis. Išaugęs dujų 
naudojimas gali didinti šilumos 
kainą, kuri nustatoma vienoda vi-
same bendrovės aptarnaujamame 
regione.

AB „Panevėžio energija“ ga-
mina ir tiekia šilumą Panevėžio, 
Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Ro-
kiškio, Zarasų miestų ir rajonų gy-
ventojams ir įmonėms.

AB „Panevėžio energijos“ inf. 
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Vaclovo Kontrausko senovinės kolekcijos –      tam, kad išsaugotų ateities kartoms

Rita GRIGALIENĖ

Vis dažniau tenka girdėti 
apie mylimas, puoselėjamas 
senelių, protėvių sodybas, į ku-
rias dedama tiek širdies, tiek 
rankų darbo, ir, be abejo, pi-
nigų. Henritos Kontrauskienės 
mamos Janinos Pautienienės 
sodyboje Laibgalių kaime gali-
ma pamatyti ne tik jaukius na-
mus, gražią gamtą, bet ir mu-
ziejumi virtusias patalpas. 

Sodybai – 90 metų
Henritos senelių Uršulės ir 

Mataušo sodyba Laibgaliuose 
atsirado 1932 metais. Tais pa-
čiais metais pasodintas ąžuolas, 
į kurį nuo to laiko žaibas trenkė 
keturis kartus, bet nesunaikino. 
Senelių namas taip pat tebesto-
vi, tik išgražintas spalvingomis 
langinėmis. Kiekvienos langinės 
skirtos konkrečiam žmogui, at-
spindi jo charakterį, pomėgius, 
perduoda jam linkėjimus. Laib-
galiai plečiasi, auga, o apie nau-
jakurius laibgaliečiai sužino per 
kiekvienais metais vykstančias 
Gandrines, nes tada naujiems 
gyventojams teikiamos dovanos. 
Taip plečiasi ir Kontrauskų sody-

ba – šalia senojo namo pastatytas 
ir naujas, modernus.

Didžiausia šventė - 
Mataušinės
Vaclovas pasakoja, kad nuo 

seno šioje sodyboje didžiausia 
šventė buvusi Mataušinės. Kaž-
kada ir Rokiškyje buvo Mataušo 
atlaidai. Šiuolaikinis šio vardo 
variantas – Matas. Šis vardas 
Mataušą visiškai išstūmė ir var-
giai berastume taip pavadintą 
jauną žmogų. Senelis Mataušas 
buvo kalvis ir aludaris. Močiutė 
Uršulė irgi turėjo savo gabumų 
– ji gerai rūkė mėsą dūminėje 
pirtyje. 

Kiekvienam – po langines
Langines tapė menininkė Au-

rika Brasiūnienė iš Vilniaus. Yra 
langinė, skirta močiutei Uršulei, 
yra vienai jos anūkei, dar – Hen-
ritai, po to – jos sesei Lilijai, 
jos tėčiui, prieangis yra skirtas 
proanūkiams. Yra 5,5 m. ir 3 m. 
proanūkės Gertrūda ir Kotryna, 
tačiau joms skirtų langinių dar 
nėra.

Nusavintas namas
Kažkada sodyba buvo nacio-

V. Kontrauskas prie ąžuolo, pasodinto 1932 m., į kurį žaibas trenkė net keturis kartus.

nalizuota. Močiutei Uršulei buvo 
paliktas gyventi tik vienas kam-
barys, dar ji galėjo naudotis ben-
dra virtuve. Kitame kambaryje 
gyveno kolūkio pirmininko pa-
vaduotojas, rūsyje buvo įsikūrusi 
pieninė, dar viename kambaryje 
– biblioteka, į kurią vaikščiota 
per verandą. Ne kartą šioje so-
dyboje buvo organizuotas „Poe-
zijos pavasaris“, kadangi biblio-
tekoje sovietiniais laikais dirbo 
poetė Elena Mezginaitė. 

Atsiėmė sąvartyną
„Sodybą atsiėmėme ir nu-

sprendėme išlaikyti ją tokią, 
kokia ir buvo“, – sako V. Kon-
trauskas. Net ir naujasis namas 
pastatytas ant dviejų galų jaujos 
pamatų. Kolūkio laikais šis pas-
tatas buvo nugriautas ir išliko tik 
pamatai. „Atsiimdami sodybą, 
gavome sąvartyną, kur mediniai 
drožiniai – plastmasės cechas, 
molinis pastatas – sandėlis at-
sarginėms detalėms laikyti, kie-
me – mechanizatorių kiemas, 
kur jie laikė techniką, o mašinos 
buvo plaunamos čia pat esančia-
me sename tvenkinyje, kur dabar 
– varlių karalystė“, – pasakojo 
sodybos šeimininkas, dabar daž-

niausiai būnantis Vilniuje.

Gėlės – Lilijos karalystė
Prie sodybos grožio prisideda 

Henritos sesuo Lilija, kuri yra 
profesorė mikrobiologė. Ji labai 
myli augalus. Jeigu randa, priso-
dina jų unikalių, retų, mažai ži-
nomų. Šiemet į sodybą atkeliavo 
koloninis ąžuoliukas, auga pil-
naviduris jazminas. Šiltnamiai, 
daržai, gėlynai – jos karalystė.

Močiutė – sodybos sargas
Kontrauskas pasakoja, kad 

jie su Henrita gyvena Vilniuje. 
Ten – jų darbas ir verslas (šeima 
valdo UAB „Ida Basar“). Visada 
sodyboje lieka tik mama, kuriai 
beveik 91-eri, bet ji – šviesaus 
proto ir be galo mėgsta skaity-
ti knygas. Nors ir garbaus am-
žiaus, senjorė vis dar nori dirbti 
ir mielai naudojasi kompiuteriu. 
Nuo jo prasideda Janinos rytas ir 
baigiasi diena. Jeigu staiga kom-
piuteris nustoja veikti – močiu-
tei tragedija. Tada ji sprendimo 
būdų ieško telefonu ir kartais 
problemą pavyksta išspręsti pa-
čiai. 

Galima rasti visko

Sodyboje – 4 tvenkiniai. Vie-
name jų – keletas varlių rūšių, iš 
kurių kai kurios – itin retos. Čia 
– virš 60 inkilų. Kai buvo įsi-
siautėjęs koronavirusas, Vaclo-
vas su žmona metus gyveno šioje 
sodyboje ir, turėdamas laisvo lai-
ko, gamino inkilus. Anksčiau čia 
kasmet Vaclovas, Henrita ir Lili-
ja pasodindavo virš 100 medelių. 
Bevaikštant po kiemą, galima 
rasti ne vieną stalelį su krėslais 
prisėsti. Taip pat kieme – keletas 
senų ir naujesnių pastatų, kuriuo-
se galima rasti senovę menančių 
daiktų. Jų kiekiai įspūdingi. Vis 
tik ekspozicija daugiau asmeninė 
ir muziejaus statuso neturi, nors 
ir būna lankytojų, norinčių ją ap-
žiūrėti. 

Akys raibsta
Pasak V. Kontrausko, jei-

gu tai būtų muziejus, jis galė-
tų turėti tautodailės ir liaudies 
buities muziejaus statusą. Ką 
galėtų Kontrauskai parodyti? 
Pirmiausia – įspūdingą medžio-
klės trofėjų kolekciją. Iš jų išsi-
skiria Pietų Afrikos respubliko-
je paties Vaclovo sumedžiotos 
antilopės seibl iškamša. Po to 
– kalvystės dirbiniai, priemonės, 

Svečių kambarys su eksponatais. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).

Antikvariniai laikrodžiai – draugų Laimutės ir Evaldos dovana.Pastogė su ekspozicija Henritos seneliui Mataušui, kuris buvo kalvis, atminti.



7POKALBIS www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 9 d.

Vaclovo Kontrausko senovinės kolekcijos –      tam, kad išsaugotų ateities kartoms

staliaus įrankiai, batsiuvio prie-
monės, žemės ūkio padargai – 
vežimai, arklai, akėčios, plūgai, 
vežimaičiai, važiai, rogės, koros 
(vežimai šienui vežti), dalgiai, 
spragilai. Dar – namų apyvokos 
daiktai – puodai, kubilai, sūriui 
spausti skirti įtaisai ir pan. In-
dai, skirti gaminti ir laikyti alų 
ir vyną. Iš lino išausti dalykai – 
juostos, staltiesės, lovų užtiesa-
lai, rankšluosčiai, netgi senovės 
baudžiauninkų aprėdai. Aplinkui 
stogines eksponatams išdėliota 
apie 500 girnapusių. Lagami-
nai, skrynios, kuparai, įvairios 
paskirties dėžutės, senoviniai 
laikrodžiai, drožti šauktai, klum-
pės, vyžos, kurios gautos dovanų 
iš Rusijos.  Vis tik, pasak Vaclo-
vo, dauguma eksponatų yra su-
pirkta. 

Paskirtį tenka atspėti
Yra ir daiktų, kurių paskirtį 

jaunam žmogui būtų sunku nu-
spėti. Pažiūrėjus į arklą, kaži, 
ar jaunas žmogus pasakytų, kad 
jis skirtas arti žemei, nes plūgo 
jis tikrai neprimena. Kažin, ar 
kažkam būtų suprantama ledui 
pjauti skirto įrankio paskirtis. 
Anksčiau upėse pjaustydavo 

ledą, dvaruose jį dėdavo į ledai-
nes ir šis ledas padėdavo maisto 
produktus išsaugoti iki kitos žie-
mos. Skalbimo lentos, lyginimo 
kočėlai, skalbimo kultuvės, seni 
lygintuvai... Kažkas žino, kas 
tai, o kažkas – ir nebe.

Vilniuje – muziejus, 
skirtas kulinarijai
Paklausėme, kodėl Kon-

trauskai tai kaupia. Atsakė, kad 
tai noras išsaugoti šiuos daiktus 
ateities kartoms. Vis tik tikrą 
muziejų ši šeima turi Vilniuje. 
Tai – Lietuvos kulinarinio pa-
veldo muziejus. Jis duris atvėrė 
2015 m., per pasaulinę Muziejų 
dieną. Muziejaus paskirtis yra 
rinkti, kaupti, studijuoti, restau-
ruoti, eksponuoti ir populiarinti 
materialines ir dvasines verty-
bes, susijusias su skirtingų laiko-
tarpių bei kultūrų kulinarijos is-
torija ir stalo reikmenimis. Pasak 
Vaclovo, tokius muziejus pasau-
lyje galima ant pirštų suskaičiuo-
ti. Muziejuje saugomi baldai, pa-
veikslai, skulptūros iš itin senų 
laikų valgomųjų. O valgomasis 
buvo prabangiausia patalpa nuo 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės laikų. Ten yra virš 2000 

kulinarinių knygų, įvairių res-
toranų meniu. Eksponuojami 
porcelianiniai indai, įrankiai bei 
taurės, skirti Anglijos karalie-
nės Elžbietos 2-osios priėmimui. 
Po to iš tų pačių indų valgė Ja-
ponijos imperatorius Akihito su 
žmona Mičiko, Belgijos karalius 
Albertas 2-asis ir kiti. Įrengta 
ekspozicija, skirta ir Ukrainai. 

Dalyvauja visur
Vaclovas sako, kad jie su žmo-

na stengiasi dalyvauti Rokiškio 
krašto visuomeniniame gyveni-
me. Dvejus metus jis buvęs Ro-
kiškio kultūros ambasadoriumi. 
Dalyvavo jie ir „Rokiture“ – per 
dvi dienas sodyboje apsilankė 
virš 500 žmonių. Vaclovas sako, 
kad daug draugų prašosi į sve-
čius, tik bėda – ne visus gali pri-
imti. Sodyboje – daugybė darbų, 
nes čia – didelis plotas (12 ha že-
mės ir 5 ha miško priklauso Ja-
ninai Pautienienei) – nuo vieno 
darbo pradedi, o kol jį užbaigi, 
reikia pradėti iš naujo. Šiemet 
Vaclovą sutikome Gandrinėse, 
kur jis buvo šventės rėmėjas, nu-
stebome ir nusprendėme pakal-
binti...

Dalis medžioklės trofėjų kolekcijos. Tarp žvėrių ir paukščių iškamšų – lapė ir usūrinis šuo.

Sodybos šeimininkas Vaclovas su įrankiu ledui pjauti. Ledas buvo naudojamas dvarų 
ledainėms.

Stoginė su eksponatais – vežimais, rogėmis ir kitomis senovinėmis transporto priemonėmis. Žmonai Henritai skirtos langinės.
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Saulius Petreikis su grupe šildę sušalusią publiką
Rita GRIGALIENĖ

Šiuolaikinio meno festivaly-
je Rokiškyje pasirodė ir Saulius 
Petreikis su grupe. Daugeliui ro-
kiškėnų šis atlikėjas galbūt neži-
nomas. Nors prie scenos ir nesi-
rikiavo minios, kaip per, tarkime, 
SEL‘o koncertus, tačiau buvo 
matyti atvykusių ir iš kaimiškųjų 
vietovių. Atvėsus orui, daugelis 
stengėsi apsirengti kuo šilčiau, 
bet vis tiek lingavo pagal grupės 
atliekamą muziką, o dažnai ir pri-
tarė lietuviškoms, paprastutėms 
dainoms.

Scenoje – ir „savi“
Kad šio atlikėjo ir jo muzikinės 

kompanijos muzika patinka žiūro-
vams, galima buvo matyti iš šyp-
senų, judesių ir kad iki koncerto 
pabaigos jie neišsilakstė, o kantriai 
laukė pabaigos. S. Petreikis suskubo 
susirinkusiems pranešti, kad du jo 
grupės nariai kilę iš Rokiškio apy-
linkių, kitaip tariant, savi. 

Dėmesys Ukrainai
Į kompaniją vyrukai priėmė ir 

merginą – Darją Rapolo, atvykusią 
iš Ukrainos, Chersono. Pasak S. 
Petreikio, Darja iki karo Ukraino-
je, kiekvieną dieną turėjo koncertus 
savo šalyje, tačiau dabar visa tai 
sustojo, be to, dainininkę pasiekė 
žinia, kad jos tėvas šiuo metu pa-
grobtas rusų. Mergina atliko dainas 
ukrainiečių kalba. Scenoje pasidėjo 
aukų dėžutę nukentėjusiems nuo 
karo ukrainiečiams, muzikantai 
sakė: „Palaikome atvykusius žmo-
nes“.

Valdo daugiau nei 50 
instrumentų
Muzikos stilių, kurį pademons-

travo šie atlikėjai, nupasakoti sunku. 

Galbūt jis arčiausiai Folk muzikos. 
S. Petreikis pasirodymo metu keitė 
muzikos instrumentus, dažniausiai 
pučiamuosius, ir ne vieną jų – iki 
šiol nematytą. Pvz., vienas jų atke-
liavęs net iš Indijos. Nenuostabu 
– S. Petreikis – tarptautiniu mastu 
pripažintas multiinstrumentalistas. 
Grodamas daugiau nei 50 skirtin-
gų pučiamųjų instrumentų, kuriuos 
surinko iš viso pasaulio, jis taip pat 
laikomas vieninteliu profesionaliu 
muzikantu, galinčiu groti įvairiau-
siais senovės Lietuvos ir Baltijos 
šalių pučiamaisiais instrumentais.

Nenusakomas stilius
Kad žiūrovai neliūdėjo ir ban-

dė pritarti lietuviškoms, tarmiškai 
atliekamoms dainoms, taip pat – ne 
naujiena. Mat Sauliaus pasirodymai 
kupini išskirtinės energijos ir dvasią 
pakylėjančių improvizacijų, griau-
nančių ribas tarp tradicinių Folk ir 
eksperimentinių World/Jazz muzi-
kos žanrų. Jo muzika yra neįtikė-
tinai įvairi ir turtinga tekstūros bei 
spalvų, todėl įelektrina tiek jaunes-
nius, tiek vyresnius muzikos mėgė-
jus iš skirtingų pasaulio kampelių. 
S. Petreikis surengė pasirodymus 
beveik visose Europos šalyse, taip 
pat – ir keletą išskirtinių pasirody-
mų Kinijoje ir JAV.

Pelnė populiarumą
Saulius Petreikis yra išleidęs 10 

solinių albumų ir bendradarbiavo 
su kitais atlikėjais, įrašinėdamas 
daugiau nei 50 albumų. Kaip mu-
zikantas ir kompozitorius, jis nuolat 
kviečiamas dalyvauti įvairiuose vie-
tiniuose ir tarptautiniuose projek-
tuose. Jo išskirtinis stilius festivalio 
rengėjų pelnytai buvo priskirtas prie 
šiuolaikinio meno. 

Scenoje su kitais dainuoja Darja Rapolo iš Ukrainos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).

Baigiantis koncertui, laukia dovanos.
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Mažųjų rokiškėnų dantukai – prastos būklės, 
nes tėvai neskiria tam dėmesio

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šiuo metu, nors rugsėjis jau rita-
si į antrąją pusę, Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 
(PASPC) Odontologijos skyriaus 
darbuotojams darbo netrūksta. 
Dantų gydytojai ir burnos higie-
nistai tikrina mokyklinio amžiaus 
rokiškėnų dantis, kad galėtų išduoti 
sveikatos pažymas, reikalingas mo-
kyklai. 

Kurie nesuspėjo
Jau antras mėnuo įtemptai dirban-

ti Rokiškio PASPC Odontologijos 
skyriaus burnos higienistė Vaidmi-
na Melvydaitė sako, kad pastaruoju 
metu mokyklinio amžiaus vaikų eilės 
šiek tiek sumažėjo, nes didžioji dalis 
tėvų savo atžalų dantis suskubo pati-
krinti dar iki rugsėjo, todėl šiuo metu 
odontologų kabinetuose lankosi tik 
tiek, kurie nesuspėjo gauti sveikatos 
pažymos su dantų priežiūros specia-
listo įrašu. 

„Turiu pastebėti, kad vaikų iki 7–8 
metų dantų būklė tikrai yra prasta, nes 
tik vienas iš 10 šios amžiaus grupės 
vaikų turi švarius ir sveikus dantis. 
Visi kiti, kuriuos tikrinau, buvo suge-
dusiais ir prastai valomais dantukais. 
Mano nuomone, taip yra todėl, kad tė-
vai neskiria dėmesio pieniniams vai-
kų dantims, galvodami, kad šie iškris 
ir tada rūpestingai reikės prižiūrėti tik 
nuolatinius dantis“, – kalbėjo V. Mel-
vydaitė.

Gajus mitas
Burnos higienistė pabrėžė, kad 

tarp tėvų itin gajus mitas, jog nereikia 
rūpintis pieniniais dantukais. Atvirkš-
čiai, norint, kad vaikas turėtų kuo 
sveikesnius ir gražesnius dantukus 
vėliau, juos nuo mažens reikia kas-
dien rūpestingai valyti ir gydyti, esant 
problemoms. Anot pašnekovės, pas 
ją ateina tik labai maža dalis mažųjų 
rokiškėnų, kurių dantukai nepriekaiš-
tingos būklės.

„Viskas kyla iš tėvų, nes vaikai iki 
septynerių metų patys savarankiškai 
gerai neišsivalys dantukų. Iki to am-

žiaus tėvai, kai vaikas išsivalė dantis, 
juos turėtų pervalyti papildomai. Taip 
pat daug įtakos vaikų dantų būklei turi 
maistas ir gėrimai: traškučiai, saldūs 
gėrimai ir saldumynai, užkandžiavi-
mas, kuri kenkia dantukų sveikatai, 
jeigu šie neprižiūrimi. Tuomet susi-
daro puiki bakterijų terpė, dėl kurios 
mažyliams ir genda dantys“, – aiškino 
V. Melvydaitė. 

Kasdienė higiena
Ką reikėtų daryti, kad mažųjų ro-

kiškėnų dantukai būtų sveikesni ir 
gražesni? Ogi dantų higiena ir svei-
kata pradėti rūpintis nuo mažens. Pir-
miausia, valyti dukart dienoje – prieš 
miegą ir po pusryčių. 

„Tėvai vaikus iki 7 metų turėtų iš-
mokyti valyti dantukus, stebėti kaip 
jie tą daro ir tuomet dar kartą patiems 
nuvalyti savo atžalų dantis. Viskas turi 
ateiti iš suaugusiųjų, tačiau jeigu jie 
patys nevalo dantų, tuomet ir vaikai 
nesivalys“, – įsitikinusi pašnekovė. 

Jeigu mažųjų rokiškėnų dantukų 
būklė prasta, tai burnos higienistę 
džiugina, kad paaugliai gana daug dė-
mesio skiria savo dantims. 

„Paaugliai pakankamai gerai valo 
dantis ir juos gydosi, jeigu atsiranda 
problemų, ir tik labai nedidelė dalis 
šios amžiaus grupės mokinių buvo 
atėję neprižiūrėtais ar apleistais danti-
mis“, – pastebėjo V. Melvydaitė. 

Įkandama visiems
Burnos higienistė sako, kad neretai 

žmonės patys neužsuka ar vaikų ne-
atveda pas šios srities specialistus dėl 
to, kad mano, jog dantų higiena yra 
prabangos reikalas. Tačiau tai netiesa, 
nes Rokiškio PASPC Odontologijos 
skyriuje už burnos higieną asmenims 
iki 24 metų, jeigu asmuo mokosi, mo-
kėti nereikia. Norinti gauti šią paslau-
gą galima užsiregistruoti telefonu (8 
458) 32383 arba Rokiškio PASPC 
interneto svetainėje. Šiais kontaktais 
bus suteikta visa dominanti informa-
cija apie dantų higiena ir jos kainas 
šioje įstaigoje. Burnos higienistė V. Melvydaitė pataria tėveliams kruopščiau prižiūrėti vaikų dantukus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).
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Stresą sukėlęs įvažiavimas į tvorą brangiai kainavo
Rita GRIGALIENĖ

Iš Anglijos grįžęs 39 metų 
A. P., vos prieš mėnesį įkliuvo 
pareigūnams, kad, būdamas 
nemenkai išgėręs, rugpjūčio 4 
d., apie 00.25 val., vairavo au-
tomobilį. Automobiliu Rokiškio 
rajone, Juodupės seniūnijoje, 
Raišių kaime, Darbininkų ga-
tvėje, jis įvažiavo į tvorą. Ka-
dangi vyriškio girtumas viršijo 
1,51 promilės, iš karto pradėtas 
ikiteisminis tyrimas, kuris už-
baigtas teisme, priimant bau-
džiamąjį įsakymą.

Neįsiteko posūkyje
Vairuotojo pažymėjimo netu-

rintis ir net neturėjęs A. P. iki-
teisminio tyrimo metu pasakojo, 
kad rugpjūčio 3 d. jis automobiliu 
„VW Passat“ su angliškais nume-
riais nuvažiavo pas savo brolį ir 
su juo garaže gėrė viskį ar kon-
jaką (gerai nepamena, kurį iš jų). 
Dviese vyrai išragavo 0,7 l talpos 
butelį. Po vidurnakčio A. P. išsi-
ruošė vykti į namus Rokiškio ra-
jone. Bevažiuodamas neįsiteko į 
posūkį ir įvažiavo į metalinę tvo-
rą. Dėl įvykio automobilio salono 
viduje iššovė oro pagalvės. Vyras 
paaiškino, kad tada jis išlipo iš 
automobilio, išjungė signalizaci-
ją, jį užrakino ir nuėjo už medelių 
atlikti gamtinių reikalų. 

Neva buvo geranoriškas
Sugrįžęs prie automobilio, 

vyras rado svečių – aplinkui au-
tomobilį vaikštinėjo policijos pa-
reigūnai. Pagal A. P. parodymus, 
išeitų, kad jis iš karto prisipažino, 
jog automobilį vairavo ir važia-

vo vienas. Alkotesteriu tikrinant 
girtumą, pirmu pūtimu nustatytas 
2.09 promilių girtumas, antru - 
1.86 promilės. Vyriškis aiškino, 
kad po eismo įvykio negėrė, pa-
daręs eismo įvykį nepasišalino ir 
neketino bėgti, tik buvo nuėjęs 
gamtiniais reikalais. 

Rado kitą vyrą
Policijos pareigūnas, atvykęs 

į eismo įvykio vietą, paaiškino 
kiek kitaip. Iš bendrojo pagalbos 
centro buvo gautas pranešimas, 
kad yra į tvorą įvažiavęs automo-
bilis. Nuvažiavus į įvykio vietą, 
jis pamatė, kad pranešėjas sakė 
tiesą. Automobilis buvo užrakin-
tas, buvo praviras dešinės pusės 
priekinių durelių langas. Aplinkui 
automobilį vaikščiojo ne A. P., 
bet kitas vyras, kuris buvo aki-
vaizdžiai neblaivus. Jis aiškino, 
kad automobilio nevairavo ir kie-
no automobilis stovi prie tvoros, 
nežino. 

Savininkė nieko nežinojo
Pareigūnai rado dokumentus, 

kad automobilis priklauso mote-
riai. Susiradę automobilio savi-
ninkę, policininkai jos paklausė, 
kodėl jos mašina palikta be prie-
žiūros. Moteris, kuri buvo A. P. 
žmona, pripažino, kad automobi-
lis „VW Passat“ yra jos. Ji galėjo 
pasakyti tik tiek, kad apie 19 va-
landą juo išvažiavo jos sutuokti-
nis, o kur dabar vyras yra ir kodėl 
automobilis paliktas be priežiū-
ros, ji nežino. 

Slėpėsi nuo streso
Netrukus vietoje prie automo-

bilio likusi tyrėja paskambino 

pareigūnui ir pasakė, jog automo-
bilio savininkas atsirado. Jis atė-
jo į įvykio vietą. A. P. pripažino, 
kad jis tikrai vairavo automobilį, 
kurio posūkyje nesuvaldė. Nuo 
A. P. sklido alkoholio kvapas. 
Alkotesteriu buvo nustatinėjamas 
blaivumas, ir 01.35 val. alkoho-
lio kiekio matuoklis parodė 2.09 
promiles, o po 20 minučių antru 
putimu nustatytas 1.86 promilių 
girtumas. Vyras sutiko su nusta-
tytais parodymais ir pasirašė. A. 
P. paaiškino, kad alkoholį vartojo 
maždaug prieš valandą iki eismo 
įvykio, o iš įvykio vietos išėjo, 
nes jautė stresą.

Išgėrė ir dingo
Kaltinamojo brolis policijai 

papasakojo, kad rugpjūčio 3 d. 
apie 22 valandą, kai jau buvo 
prietema, pas jį atvažiavo A. P., 
kuris iki tol nebuvo lenkęsis apie 
metus. Brolis atvyko automobiliu 
ir atvežė trimerį. Broliai dviese 
garaže išgėrė konjako butelį. Po 
to A. P. brolis esą nepastebėjo, 
kur dingo sugėrovas. Netrukus 
jis pamatė į tvorą atsitrenkusį au-
tomobilį, tačiau neva nesuprato, 
kad jis yra būtent brolio A. P. 

  
Paskirta bauda
Panevėžio apylinkės proku-

ratūros prokurorė Irena Pšal-
gauskienė į teismą kreipėsi su pa-
reiškimu dėl proceso užbaigimo 
teismo baudžiamuoju įsakymu. 
Ji siūlė kaltinamajam skirti 60 
MGL (3000 Eur) dydžio baudą, 
bausmę sumažinti trečdaliu. Su 
tokiu prokurorės pasiūlymu A. 
P. sutiko. Teismas tenkino pro-
kurorės prašymą. A. P. pripažin-
tas kaltu, padaręs nusikaltimą, 

numatytą Baudžiamojo kodekso 
2811 straipsnio 1 dalyje ir už to-
kius veiksmus skyrė jam 60 MGL 
(3000 Eur) baudą. Sumažinus ją 
trečdaliu, galutinė bausmė – 40 
MGL (2000 Eur) bauda, kurią 
nuteistasis turės sumokėti per 12 
mėnesių nuo teismo baudžiamojo 
įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Apie „teises“ – tik pasvajot
Teisės vairuoti transporto prie-

mones A. P. negalės įgyti 4 metus. 
Kiekvienąkart išvykus pasiva-
žinėti be „teisių“, policija skau-
džiai kirs per kišenę ir biografijos 
švarumą. Kadangi automobilio 
savininkė nežinojo, kad vyras 
„gastroliuoja“ girtas, pasiėmęs 
jos automobilį, bus konfiskuotas 
ne automobilis „VW Passat 2.0 
TDI“, o jo vertę atitinkanti suma. 
Specialistai nustatė, kad 2007 
metų gamybos automobilio kaina 
su PVM yra 3210 Eur. Ši suma 
bus konfiskuota valstybės nuosa-
vybėn. 

Laukiama įsiteisėjimo
Baudžiamąją bylą 2022 m. 

rugsėjo 5 d. išnagrinėjo  Pane-
vėžio apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Loreta Kukelkienė. 
Kol kas teismo baudžiamasis įsa-
kymas yra neįsiteisėjęs ir išsiųs-
tas nuteistajam. Per 14 dienų nuo 
šio dokumento įteikimo jis turi 
teisę pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme žodžiu, 
prašyti skirti kitokią bausmę, ta-
čiau praėjus šiam laikotarpiui, 
baudžiamasis įsakymas įsiteisėja 
ir yra neskundžiamas. 

KRONIKA
Vairavo neblaivūs
2022 metų rugsėjo 5 dieną 14 

val. 19 min. Rokiškio r., Onuškio 
k., neblaivus (gim. 1988 m.) vy-
ras (3,02 prom.) vairavo automo-
bilį „Opel“.

2022 metų rugsėjo 5 dieną apie  
20 val. 45 min. Rokiškyje, Kalnų 
g., neblaivus (2,23 prom.) vyras 
(gim. 1965 m.) vairavo automo-
bilį „Skoda“.

  
Rasta mirusi moteris
2022 metų rugsėjo 5 dieną 3 

val. 12 min. Rokiškyje, J. Biliū-
no g., rasta mirusi moteris (gim. 
1969 m.).

Vairavo neblaivus
2022 metų rugsėjo 6 dieną 21 

val. Rokiškio r., Kamajuose, ne-
blaivus (2.61 prom.),neturintis 
teisės vairuoti vyras (gim. 1986 
m.) vairavo automobilį „VW“.

Specialiosios tarnybos 
skubėjo į iškvietimą
2022 metų rugsėjo 7 dieną 8 

val. 7 min. gautas pranešimas, 
kad Aukštaičių g., Rokiškio m., 
garbaus amžiaus moteris nukrito 
ir negali atidaryti durų iš vidaus. 
Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos ugniagesiams gelbėto-
jams, kopėčiomis pro balkoną 
patekta į butą, durys atrakintos, 
įleisti policijos pareigūnai ir me-
dikai.

Sankryžoje suspardęs savo pažįstamą, už tai turės „atsėdėti“ 
Rita GRIGALIENĖ

Du kartus anksčiau už smur-
tinius veiksmus teistas, nevedęs, 
niekur nedirbantis S. B., gyvenan-
tis Rokiškio rajone, sumušė savo 
pažįstamą, padarydamas jam ne-
sunkų sveikatos sutrikdymą dėl no-
sies kaulų skeveldrinio lūžio. Vyrai 
konfliktuoti ėmė 2022 m. gegužės 1 
d., apie 14.30 val., Laisvės ir Kau-
no gatvių sankryžoje, Rokiškyje. 
Smurtaujant S. B. matė pravažiuo-
jantys vairuotojai, kurių vienas iš-
kvietė policiją. 

Stebėjo prie šviesoforo
Byloje buvo apklaustas liudytojas, 

kuris minėtą dieną, apie 14.00 valan-
dą, važiavo automobiliu pro Laisvės 
ir Kauno gatvių sankryžą nuo mikro-
rajono pusės link Rokiškio centro. 
Privažiavus prie šios sankryžos, už-
sidegė raudonas šviesoforo signalas, 
todėl teko sustoti kairėje važiavimo 
juostoje. Stovėdamas prie sankryžos, 
vairuotojas pastebėjo, kad netoli švie-
soforo, ant šaligatvio, sėdėjo maždaug 
30 metų vaikinas kruvinu veidu. Kitas 
panašaus amžiaus vaikinas stovėjo 
šalia. Šis vairuotojas sakė nepastebė-
jęs, kad vaikinas kruvinu veidu būtų 
mušamas. Abu vaikinai atrodė  aki-
vaizdžiai neblaivūs. Kadangi prie san-
kryžos stovėjo labai trumpai, daugiau 

jokių įvykio detalių nematė. 

Buvo spardomas ant asfalto
Kitas liudytojas policininkams pa-

sakojo, kad apie 14.30 val. važiavo 
ties Kauno ir Laisvės gatvių sankryža. 
Ten pamatė, kad vienas jaunuolis guli 
ant asfalto, o kitas jaunuolis stovi šalia 
ir spardo gulintį į įvairias kūno vie-
tas. Vairuotojas apibūdino, kaip kie-
kvienas iš vaikinų buvo apsirengęs. 
Žmogus puolė  vaikinus skirti ir pa-
skambino pagalbos telefonu. Jaunuo-
liai toliau konfliktavo ir taikėsi vienas 
kitam suduoti. Vaikiną, kurio veidas 
buvo kruvinas, atpažino kartu važia-
vusi liudytojo žmona – tai buvo D. 
M., byloje pripažintas nukentėjusiuo-
ju. Kažkodėl, pamatęs, kad vairuoto-
jas skambina telefonu, D. M. iš įvy-
kio vietos pasišalino. Kitas konflikto 
dalyvis, apsirengęs juoda striuke, liko 
laukti policijos.

Konfliktavo dėl telefono
Nukentėjusysis ikiteisminio ty-

rimo metu pasakojo, kad gegužės 1 
d. jie kartu su pažįstamu S. B. ėjo iš 
alaus baro, esančio Laisvės g. 12, Ro-
kiškyje. Abu jaunuoliai buvo stipriai 
išgėrę ir Laisvės bei Kauno gatvių 
sankryžoje pradėjo konfliktuoti dėl to, 
kad S. draugas negrąžina mobilaus ry-
šio telefono. Vos nukentėjusysis nusi-
suko, kaltinamuoju vėliau pripažintas 

S. B. sudavė pora smūgių kumščiu į 
nugarą ir veidą. Nukentėjusysis nuo 
patirtų smūgių parkrito ant šaligatvio. 
Kaltinamasis S. B. pradėjo spardyti 
gulintį savo pažįstamą į veidą ir galvą. 
Galėjo suduoti ne mažiau nei 8 smū-
gius. Primuštam vyrukui iš nosies pra-
dėjo bėgti kraujas. Atsikėlęs ir neva 
gindamasis nuo S. B., nukentėjusysis 
taip pat vieną kartą priešininkui tren-
kė į veidą. S. B. ir toliau spardė suklu-
pusį ant šaligatvio pažįstamą. Vėliau 
atsirado nukentėjusiojo telefonas, dėl 
kurio ir buvo kilęs konfliktas, vyrukas 
sakė pretenzijų dėl jo nebeturintis.

Susidarė kraujo bala
Kaltinamasis S. B. buvo apklaus-

tas teisme. Kadangi jis savo kaltę 
pripažino, buvo taikytas sutrumpintas 
įrodymų tyrimas, neapklausiant teis-
me pakartotinai nukentėjusiojo bei 
liudytojų. S. B. pripažino, kad konf-
liktas įvyko minėtoje sankryžoje. Vai-
kinai išėjo iš baro, o D., kurį vėliau jis 
primušė, apkaltino telefono vagyste 
ir tempė kažkur eiti pasiskolinti pini-
gų. Kaltinamasis niekur eiti nenorė-
jo, jautėsi apsvaigęs, todėl trenkė D. 
į nugarą. Šis nuo smūgio pargriuvo. 
Tada kaltinamasis spyrė jam į veidą 
ir net nepamena, kiek kartų, bet tikrai 
daugiau nei vieną. Nukentėjusysis po 
smūgių buvo kruvinas, o ir ant žemės 
buvo susidariusi kraujo bala, tačiau D. 

atsistojo, kaip niekur nieko nusivalė 
kraują ir nubėgo kiemais. Žmonės iš-
kvietė policiją, o kaltinamasis niekur 
nebėgo ir viską paaiškino pareigū-
nams. 

Sakė, kad atsiprašė
Nustatyta, kad įvykio metu S. B. 

buvo neblaivus – jam nustatytas 1,6 
promilių girtumas. Valstybinės teis-
mo medicinos tarnybos specialistas 
pateikė išvadą, kurioje  nurodyta, 
kad nukentėjusiajam buvo padarytos 
poodinės kraujosruvos kairio antakio 
srityje, apatinio žandikaulio srityje, 
nosyje su nosies kaulų skeveldriniu 
lūžiu. Nosies kaulų skeveldrinis lū-
žis sutrikdė sveikatą ilgesniam nei 10 
dienų laikotarpiui ir buvo įvertintas 
kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. 
Kaltinamasis teisme pažymėjo, kad 
buvo susitikęs sumuštąjį pažįstamą 
ir jo atsiprašė, jie paspaudė vienas ki-
tam rankas. Kaltinamasis aiškino, kad 
savo smurtinį elgesį vertina blogai, 
labai gailisi ir, būdamas blaivus, taip 
nebūtų padaręs. Mušeika tikino, kad 
byloje pareikštą civilinį ieškinį yra 
atlyginęs, pateikė tai patvirtinančius 
dokumentus. 

Žalą patyrė ligonių kasa
Byloje civilinį ieškinį pareiškė Pa-

nevėžio teritorinė ligonių kasa. Buvo 
padaryta 109,44 Eur turtinė žala Pri-

valomo sveikatos draudimo fondo 
biudžetui. Žala atsirado dėl to, kad dėl 
patirtų sužalojimų nukentėjusiajam 
D. M. buvo suteiktos sveikatos prie-
žiūros paslaugos. Kaltinamasis teisme 
pateikė įrodymus, kad prašomą sumą 
yra sumokėjęs. Dėl šios priežasties 
Panevėžio teritorinės ligonių kasos 
civilinis ieškinys buvo atmestas.

Kelialapis išrašytas
Panevėžio apylinkės teismo Rokiš-

kio rūmų teisėjas Giedrius Nemeikšis 
S. B. pripažino kaltu, padarius nu-
sikaltimą, numatytą Baudžiamojo 
kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, ir 
paskyrė 75 parų arešto bausmę, kurią 
sumažino trečdaliu, kadangi byloje 
buvo taikytas sutrumpintas įrodymų 
tyrimas.  Galutinė bausmė 50 parų 
areštas, kurį atlikti nuteistasis turės 
Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Laiku 
neatvykus dėl bausmės atlikimo, gali 
būti pradėtas nuteistojo paieška. Iš S. 
B. priteistos byloje patirtos procesinės 
išlaidos 8,96 Eur. Ši suma turės būti 
sumokėta valstybei į vieną iš Valsty-
binės mokesčių inspekcijos surenka-
mųjų sąskaitų. 

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo 
paskelbimo dienos gali būti skundžia-
mas Panevėžio apygardos teismui per 
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio 
rūmus.
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•  Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
•  Žolės pjovimas trimeriu, lapų 
surinkimas ir išvežimas.  
`Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Pavežimo paslaugos. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
•  Mini ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos. Nuotekų valymo 
įrengimas, santechnikos ir griovimo 
darbai. Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
•  Reikalingas autovežio vairuotojas 
(darbas ratais). Tel. 8 650 24 222. 
Rokiškis

Bulvės "Vineta", "Concordia" (sukrenta, 
miltingos),

"Laura" (nesukrenta), 25kg/15Eur. 
Morkos, burokėliai,

svogūnai, česnakai. Atveža.
Tel. (8-614) 63147

•  Atnaujiname minkštus 
baldus, sofas, lovas, čiužinius, 
kėdes, kampus ir kt. Keičiame 
spyruokles, poroloną, gobeleną, 
eko ar natūralią odą. Gaminame 
čiužinius. Pasiimame baldus. 
atnaujinkbaldus@gmail.com.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

PERKA

•  Nebrangiai perku galingą 
oro kompresorių iki 12 bar. ir 
stacionarias gręžimo stakleles.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
•  SENJORO komanda nuo šiol 
darbuojasi ir Rokiškyje! Tad jei 
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pažįstate senjorą, kuriam ne tik 
reikalinga pagalba buityje, bet ir 
trūksta draugijos, mes pasirengę 
padėti! SENJORO socialines 
paslaugas pilnai arba dalinai 
finansuoja Rokiškio rajono 
savivaldybė. Tel. 8 675 53 019. 
Vilnius
•  Perkame iki 2000 metų 
Citroen Jumpy, Evasion, 
Peugeot 806,  Expert, Fiat 
Scudo, Ulysse benzininius ir 
dyzelinius automobilius. Gali būti 
nevažiuojantis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Perku 2pts-4 priekabą. Gali būti 
be dokumentų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
•  Skubiai nupirkčiau automobilį 
bet kokios būklės. Gali būti 
apleistas, ilgai stovintis, be 
numerių, nurašytas, išregistruotas, 
nebetinkamas naudojimui, tinkamas 
tik į metalo laužą arba puikios 
būklės. Tinkamą variantą paimčiau 
iškarto su traliuku. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis

NUOMA

•  Išsinuomočiau garažą. Reikalingas 
automobilio laikymui. Domina tik 
sausi. Tel. 8 623 16 255. Vilnius
•  Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
•  Ieškau išsinuomoti 2 kambarių 
butą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 613 32 854. Rokiškis
• Miesto centre Vilniaus g. 5 
išnuomojami du kabinetai po 25 
kv. m. Kaina 150 Eur. Yra apie 150 
kv. m salė, prekybai, gamybai 300 
Eur. Yra sandėlys gamybai, galima 
naudoti kaip garažą, 150 kv. m, 
didelis kiemas. Tel. 8 698 72 211. 
Rokiškis
• Jauna šeima su kūdikiu ieško 
išsinuomoti butą Rokiškio mieste už 
protingą kainą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 21 873. Rokiškis
•  Skubiai ieškau išsinuomoti butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
•  Ieškau žemės nuomai. Kaina 5000 
Eur. Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
•  Išsinuomočiau 1-2 kambarių būtą 
arba dalį namo ilgalaikei nuomai. 
Esu tvarkinga, su vaiku ir tvarkingu 
katinėliu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Ieškome gyvenamosios patalpos 
2-3 kambarių už protingą nuomos 
kainą. Siūlyti įvairius variantus. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Mūrinį gyvenamą namą ramioje 
Rokiškio miesto dalyje, Birutės g. 
su 6 a sklypu. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 698 14 579. Rokiškis
•  50 a sodybą Panemunėlio gelež. 
st. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 699 07 428. Rokiškis
•  3 kambarių butą renovuotame 
name Jaunystės g. 4. Plastikiniai 
langai, įstiklintas didelis balkonas 
per du kambarius. Pernai šildymo 
kaina buvo 28 Eur., ekonomiškas 
butas. Detaliau telefonu. Kaina 
42000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą, 3 aukštas, 53,36 
kv., mūrinis namas, Jaunystės g. 
11. Šarvo durys, plastikiniai langai, 
butas vidurinis, didelis balkonas per 
du kambarius. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 682 96 043. Rokiškis
•  Medinį apskardintą garažą 

Pandėlio g. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
•  3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio raj. Juodupės miestelyje, 
Tekstilininkų g. Pirmas aukštas. 
Sudėti plastikiniai langai, įstiklintas 
didelis balkonas. Kambariuose 
sudėtos laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 634 35 728. Rokiškis
•  Trijų kambarių butą renovuotame 
name Taikos g. 3. Ketvirtas aukštas. 
Pradėtas remontuoti. Kaina 47000 
Eur. Tel. 8 608 84 727. Rokiškis
•  Išsinuomočiau žemės sklypą 
Kazliškio sen. ir aplink. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 695 82 102. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
• Garažą Pagojoje. 1 korpusas, 
pietinė pusė. Kaina 3809 Eur.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
•  Sklypą Bajorų gyvenvietėje. Nuo 
Rokiškio miesto tik 2 km. Geras 
privažiavimas. 19 arų namų valdos 
sklypas. Gražus atsiveriantis vaizdas 
į ežerą, sutvarkyta pakrantė. Puikus 
investicinis objektas. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 624 54 017. Rokiškis
•  Namą 200 kv. m Rokiškyje, S. 
Neries g. Netoli ežeras, mokykla, 
darželis. Lengvai prižiūrimas 6 
arų žemės sklypas. Namas šviesus, 
sudėti nauji vitrininiai langai. 
Viduje reikalingas remontas. Kaina 
derinama. Kaina 79000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Bendrabučio tipo 1 kambario 
butą Taikos g. 23. 5 aukštas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 641 98 486. 
Rokiškis
•  Sandėlį 90x18. Yra trifazis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 611 18 576. 
Rokiškis
• Mišką 2,71 ha Rokiškio rajone su 
žeme. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 687 98 729. Rokiškis
•  Žemės sklypus apie 3 h 
Pagrandžių kaime, netoli Rokiškio 
miesto. Tel. 8 601 06 825. Rokiškis
•  Sodybą 6 km nuo Rokiškio link 
Žiobiškio. Ūkiniai pastatai, pirtis, 
rūsys, šalia užtvankos ir miško. 
Geri kaimynai. Pastoviai gyventi ar 
vasarojimui. Kaina 7200 Eur.  
Tel. 8 677 32 668. Rokiškis
•  Sodybą Juodupės seniūnijoje su 
60 a žemės sklypų ir 15 a tvenkinių. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
•  Dviejų kambarių butą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 618 85 226. 
Rokiškis

KITA

• 5 m. sausų malkų. Obeliai.  
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis
• Savadarbes obliavimo stakles, 
kalnų dviratį, akordeoną 96 bosų, du 
pjūklus su ašimi diskiniam, žiemines 
padangas R16 4 vnt.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Naujus el. prietaisus naikinimui 
nuo žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Čekų gamybos. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo dėžę 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 100 
ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. Ilgis 4 
m. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 16 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Du šildymo sezonus naudotą kieto 
kuro katilą Kalvis, 10 KW. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
•  Tarpines reles 24 ir 230 V. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Elektros transformatorius 230/24 
V–0,05 KVA ir 230/24 V–0,1 KVA. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Programines laiko reles BЛ–34У4, 
BC–10–33 230 V, 50 Hz. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211 380/230 V, 25 A, PME-
121. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 63 
A. Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Antikvarinę monetą caro Antrajo, 
auksinę 10 rublių monetą. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Kasos aparatą Datecs DP 50. 
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Naudotas, bet apsauginės plėvelės 
nenuplėštos. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Savadarbį malkinį šildymo katilą. 
Galingumas iki 24 kW, suvirintas 
iš 6 mm skardos. Naudotas 7 
sezonus. Veikia gerai, galima kūrenti 
anglimis, briketais. Užkrovimas iš 
viršaus. Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• Skaldytas uosines malkas. Vežu po 
2,5 m. Turime medienos atraižų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Naują Glo, naujas ausines, žaidimą 
Gata4. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Kurą 5 l - 8 Eur. Rašykite SMS. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Skubiai krosinio motociklo 
apsaugas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 634 74 424. Rokiškis
• Sausas skaldytas mišrias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Atvežu. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Įvairaus dydžio jūros tikro 
jūrininko dovanotas kriaukles, 
iš jūros kriauklyčių moteriškas 
apyrankes. Kaina derinama.  
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
•  Juodupės seniūnijos gyventojui, 
kuriam šių metų pavasarį dovanojau 
raudonas plytas ir žadėjo paimti 
koklius. Nerandu telefono numerio. 
Atsiliepkite. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
•  Medines audimo stakles. Labai 
senos. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 54 051. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) šaltkalvis (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelež. stotis, Rokiškio 
r. Darbas nuo 6:00 - 15:30 val. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1100 Eur iki 1230 
Eur. Tel. nr. +37061003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė 
(-ius). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1190 Eur iki 1290 Eur. Darbas 
pamaininis. Tel. nr. +37061003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Vokietijos darbdavys ieško 
mechanikų, elektrikų, darbuotojų 
logistikos sandėliuose. Prekių 
surinkėjų, krautuvų vairuotojų. 
Būtina krautuvo vairuotojo 
pažymėjimas, tokių kaip 
aukštuminis krautuvas, ilgas šakinis 
krautuvas priekinis.  
Tel. 8 608 62 874. Rokiškis
• Ieškau kas galėtų padaryti 
medinius langų rėmus su stiklais. 
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
•  UAB Lašų duona ieško kepyklos 
darbininko (-ės). Tel. 8 682 47 852. 
Rokiškis
•  Darbo pasiūlymas 
7 staliams. Ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Stavanger mieste. 
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
•  Skubiai reikalingas santechnikas 
darbui Žemaitijos regione.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai ir 
pagalbiniai darbuotojai. Greitas ir 

sąžiningas atsiskaitymas.  
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis
• Ieškau tinkuotojų, mūrininkų, 
betonuotojų. Darbas visoje 
Lietuvoje. Komandiruotes apmoku. 
Apgyvendinimas. Darbo rūbus 
išduodu. Atsiskaitymas kas dvi 
savaites oficialiai. Atliginimas 1500-
2300 Eur į rankas.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
•  Darbo pasiūlymas gamybos 
darbuotojams maisto pusgaminių 
fabrike ieškantiems darbo 
Suomijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo prie vidaus apdailos. 
Dirbu su verslo liudijimu.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti valytoja, 
kambarine, bet kokius kitus darbus. 
Tel. 8 672 66 572. Rokiškis
• Ieškau sunkios technikos 
operatoriaus, vairuotojo darbo. 
Turiu B, C, CE, TR1, TR2, SZ, SM 
vairuotojo kategorijos pažymėjimus. 
6 m. dirbęs žemės ūkyje. Gebu 
vairuoti, dirbti su bet kokia technika, 
nuo vilkiko iki ekskavatoriaus. 
Esu imlus, greitai prisitaikantis 
prie aplinkos. Tel. 8 626 95 551. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Siūlyti 
įvairius variantus, gali būti ir kitoks 
darbas. Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo. Vairuotojo 
pažymėjimo neturiu.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Buvusi pedagogė moteris ieško 
darbo. Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti pagalbinius darbus, taip 
pat ir vienadienius.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
ligonį, sunkios būklės ligonį.  
Tel. 8 692 01 877. Rokiškis

•  Pašarines bulves.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
•  Pašarines bulves 0,08 Eur/kg.  
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
•  Už simbolinę kainą krūmus 
biokurui. Jau išpjauti, išsivežti 
patiems. Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
•  Kviečių ir žirnių mišinį pašarui. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 620 25 960. 
Rokiškis
•  Miežius, kviečius, avižas, 
kukurūzus, įvairius miltus, 
daugiamečių žolių sėklas. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
•  Rumba veislės braškių daigus. 
0,30 Eur/vnt. Tel. 8 611 68 512. 
Vilnius

AUGALAI

•  Pintą sofą su miegama dalimi. 
Kaina 29 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Patogų viengulį čiužinį Lonas 
2x0,9 m. Nusiima užvalkalas, 
galima išskalbti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Staliuką. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Tvarkingą lovą su patalynės dėže 
2 vnt. Perkant abi iš karto 80 Eur. 
Atskirai 1 lova 50 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Naują rašomąjį stalą. Kaina 48 Eur. 
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Naują biuro kėdę. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 686 29 431. Rokiškis
• Sofą lovą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Mažai naudotą masyvų geros 
būklės rašomąjį stalą. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Prieškambario baldus.  
Tel. 8 699 24 411. Rokiškis
• Geros būklės iš natūralaus 
medžio lovą su grotelėmis, be 
čiužinio. Spalva tamsiai ruda. Lova 
yra tvirta ir labai kokybiška. Rėmo 
storis 2,7cm. Nei viena detalė nėra 

BALDAI

faneruota. Išmatavimai: 160x200 
cm. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą puikiai veikiančią 
skalbimo mašiną Samsung. Talpa 6 
kg. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 619 64 974. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų vyniotuvu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažą šaldytuvą Candy vyresnio 
amžiaus žmogui ar studentui. 
Juodupė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
• Džiovyklę Elektroliux.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Šaldytuva Atlant A++ klasės. 
Garantinis iki 2024 m. Galiu atvežti.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 696 65 249. 
Rokiškis
• Veikiantį ir tvarkingą šaldytuvą 
Beko 180x55 cm, Sriubiškių km., 
Pandėlio sen. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Ketaus (špižinius) radiatorius. 13 
sekcijų - 1 vnt., 10 sekcijų - 3 vnt., 5 
sekcijų - 1 vnt. Sekcijos kaina 2 Eur. 
Tel. 8 687 47 330. Rokiškis

• Už medų dovanoju bites su 
aviliais. Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Dovanojami baldai Rokiškio 
mieste. Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dovanoju įvairios talpos stiklainius 
su priedais. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanoju tris akvariumo žuvis. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

DOVANOJA

• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais, svoris nuo 
120 kg. Tel. 8 609 69958. Kaina 50 
Eur.  Rokiškis
• Smėlio spalvos batelius, 37 dydis. 
Baltos spalvos batelius, 38 dydis. 
Juodos spalvos basutes, 38 dydis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 79 685. 
Rokiškis
• Naujus ilgaaulius žvejybinius 
batus. 47 dydis. Į SMS neatsakinėju. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
• Šiltą vėjo nepraleidžiantį 
kombinezoną. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Labai šiltą Dainas kombinezoną 
su natūraliu kailiuku. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Vaikui sezoninį kombinezoną. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

GARSO TECHNIKA
• Automagnetolą su USB. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą Bylina 
- 207. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Didelį galingą muzikinį centrą 
Grundig. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Veikiantį Scneider muzikinį centrą. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai
• Sony muzikinį grotuvą 240 W. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 634 74 424. 
Rokiškis
• Garso kolonėlę 120 W. 2 belaidžiai 
mikrofonai, galima pasijungti belaidį 
mikrofoną. Aido funkcija, įėjimas ir 
atskiras valdymas gitarai, nuotolinio 
valdymo pultelis, USB, Bluetooth, 
FM radijas, 7 Ah pakraunamas 
akumuliatorius ir kroviklis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  Kineskopinį spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Juostinį fotoaparatą Zorkii-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Kilnojamąjį foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto juostų 
ryškinimui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Televizorių TV Star. 61 cm, 
plonas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Smart LG Black. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
•  Televizorių LG 32 colių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Naują HD raiškos televizorių 
Philips. Dokumentai, garantija 24 
mėn., dėžė, 100 Eur. Su mini namų 
kino sistema 135 Eur. 24 colių 
įstrižainė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 660 99 960. Rokiškis

•  Dovanoju 4 mėn. šuniuką. 
Tvarkingas, reikalus atlieka lauke. 
Augs nedidelis. Tel. 8 614 75 274. 
Anykščiai
•  Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Keturias šeimas žiemojimui 
paruoštų bičių. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• 10 šeimų bitynas su aviliais, 
medumi ir visa bitininkavimo 
įranga. Tel. 8 621 53 169. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
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Informuojame žemės sklypo Nr.7377/0004:289 
esančio Greviškių k., Kamajų sen., Rokiškio r., sa-
vininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-10-04 d. 11 val. 
vykdys žemės sklypo Nr.7377/0004:288 esančio 
Greviškių k., Kamajų sen., Rokiškio r., ribų ženkli-
nimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės 
E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu 
kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 
861295720

Užs. 1882

• Šių metų jaunas vištas ir gaidelius 
(susimaišiusios veislės). Kaina 7 
Eur. Tel. 8 620 25 960. Rokiškis
• Naminės vištas dedekles. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 665 50 407. Rokiškis

•  Nešiojamąjį kompiuterį HP. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Naudotą planšetinį kompiuterį 
Huawei Media. Būklė gera. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
• Naudotą planšetinį kompiuterį 
Huawei Media Pad. Būklė gera. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 665 50 407. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Aviečių uogas. Skinamos tik 
užsakius. 3 Eur/kg.  
Tel. 8 652 44 837. Rokiškis
• Spanguoles. 5 Eur/l.  
Tel. 8 627 26 136. Rokiškis
• Maistines bulves Vineta. Maišas 30 
kg - 20 Eur. Yra mažesnių, maistinių 
pigiau. Pašarines, maišas po 30 kg - 
6 Eur. Kupiškio raj.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Šviežią medų. Pristato į namus. 
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Nemokamas 
ir greitas pristatymas įvairiais 
kiekiais visame Rokiškio mieste ir 
rajone. Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Vineta veislės bulves. Didelės 10 
kg - 8 Eur (0,80 Eur/kg). Vidutinės 
10 kg - 7 Eur. Rokiškyje pristatome 
nemokamai. Tel. 8 624 32 442. 
Rokiškis
•  Miško spanguoles. Didesnį kiekį 
atvežu. 5 Eur/l. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis

• Samsung S21 Plus. Idealios 
būklės, kaip naujas. 128 GB 
atminties. Retos ir brangios 
alyvinės spalvos. Baterija laiko 
gerai. Garantija virš metų. Pilna 
komplektacija. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Sintezatorių. Visi klavišai veikia. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Reikalingas buitinis dujų balionas. 
Jūžintai. Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Ieškau kas atiduotų išsipjauti 
malkų ar pievų, apaugusių ar 
virtuolių. Tel. 8 606 49 355. 
Rokiškis
• Gal atsirastų žmonių, kurie turėtų 
jaunai mamai padovanoti geros 
būkles baldų, veikiančią dujinę 
viryklę. Tel. 8 639 20 257. Rokiškis
• Gal kas dovanojate statybinę 
medieną tinkama kūrenimui.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Gal kas dovanoja mažą šuniuką - 
taksiuką. Tel. 8 627 26 136. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Labai geros būklės naudotą 
vaikišką lovą iš Ikea. Su čiužiniu, 
abiejose pusėse yra apsaugos. Viskas 
tvarkinga, prižiūrėta. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
•  Naudotą vaikišką mašinėlę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
•  Vienos mergaitės metus laiko 
naudotą vežimėlį Tutis Mimi. Geros 
būklės, pirktas buvo naujas. Yra visi 

PREKĖS VAIKAMS

priedai, nuo uodų, lietaus. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 606 02 728. Rokiškis
•  Cybex iris M air sportinuką. Būklė 
gera, naujai apsiūta rankena, buvo 
įtrūkus. Sukasi į mamą ir į pasaulį, 
patogiai susilanksto. Išplautas ir 
paruoštas naudojimui. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 608 84 226. Rokiškis

•  Netoliese iki cento parduotuvės 
Rokiškyje pamestas telefonas Redmi 
Note 8t. Tel. 8 662 37 248. Rokiškis
•  Pamestas elektrinio paspirtuko 
pakrovėjas. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 675 40 662. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Galingą trimerį-krūmapjovę 
Husqvarna 2,4 kW. Geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
•  Idealios būklės sodo traktoriuką. 
Variklis Brigstation. Naujas diržas, 
akumuliatorius. Arba galiu keisti į 
dyzelinį kurą. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Naują nenaudotą žaliapjovę 
Mcculloch. 52 cm darbinis plotis, 
2,1 kW, savaeigė, be surinkimo 
dėžės, dideli ratai, priekiniai varomi. 
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Mažai naudotą elipsinį treniruoklį 
Zipro Shox RS. Namuose labiau 
rinko dulkes, nei buvo naudojamas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 695 78 015. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Dvivietį elektros apskaitos skydą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
•  Stiklą 6 mm storio, 91x25 cm, 6 
vnt. ir 4 mm, 157x35 cm, 2 vnt.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausą statybinę medieną 5x15 cm, 
5x10 cm, 6 m. Yra lentų viengubo 
pjovimo. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
•  Pjautą statybinę medieną. 2,5 kub. 
m sausų colinių lentų.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Nenaujas bet kokybiškas 
šaligatvio plyteles 50x50x7. 11 Eur/
kv. m. Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
•  Mažai naudotą elektrinį grąžtą 
SKiLL 710. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 668 04 712. Rokiškis
•  Eglės rąstus 30 kub. m.  
Tel. 8 614 32 843. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną, lauko 
dailylentes, lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Įvairią pjautą medieną.  
Tel. 8 622 21 376. Rokiškis
•  Už simbolinę kainą skardą. 
Likusią keičiant stogą.  
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis
•  Naujus Ytong Forte 300 mm 
blokelius. 10 pal. (14,5 kub. m). 
Rokiškyje padedu atvežti ir iškrauti. 
Kaina už kub. m. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
•  Naują elektrinį smuginį 
suktuvą dėžėje. Galiu siusti 
paštomatu. Automobilio ratus 
atsuka. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Naudotus skriemulius 12, 13, 20, 
22 cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Dirbantį mėšlo kratytuvą ROU-6. 
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
• MTZ-52. Aštuoniasdešimto 
variklis 1985 m. Daugiau 
informacijos tel. Rokiškio raj.. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 682 31 262. 
Rokiškis
•  Grūdų malūną ir aruodą. Dėl 
kainos skambinti telefonu.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Rotacinę žoliapjovę, 2 talpyklas 
vandeniui. Dėl kainų kreiptis 
telefonu. Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
•  Gerą tvarkingą traktorių T-25. 
Galima su padargais ar be jų. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
•  Gerą patikimą Motobloką 
MTZ-05 su padargais (plūgas, 
kultivatorius, vagotuvas, 
šienapjovė, metaliniai ratai). Kaina 
620 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
•  Puikiai veikiantį traktorių T-25. 
Yra TA, draudimas. Variklis dirba 
puikiai, darbinis veikia, blokiruotė 
veikia, padangos geros, mažas 
starteris. Kaina derinama. Kaina 
3250 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
•  Purkštuvą Hardi 100 l, sėjamąją 
Fiona 4 m, cisterną 3 kubų, ant ratų, 
6 metrų ilgio tralą. Tel. 8 611 18 
576. Rokiškis
•  Akėčias prie T-25. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Mercedes Benz 124. 1991 m., 2,5 
l, D, yra TA. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką dviratį. 
Panašiai iki 5-6 m. vaikui. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  VW Golf 4. 1999 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2024-09, automatas. 
El. langai, kondicionierius, 3 durys. 
Kaina derinama. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
•  Tvarkingą Peugeot 406. 2002 
m., 2 l, 80 kW, TA iki 2023-12, 
universalas. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
• Reno Megane. Pilnai sutvarkyta, 
yra servizo sąskaita, kas tvarkyta. 
2001-03, automatas, TA iki 2023-03, 
draudimas, visi privalumai. Domina 
keitimas į mažesnę. Variklis 1,6 l. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 660 99 960. 
Rokiškis
•  Prikabinamą namelį ant ratų 
Kemperį Fleetwood 1996 m. 
Reikalingas priekinės sienelės 
remontas. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 629 71 678. Rokiškis
•  Labai geros būklės Reno Safrane. 
TA iki 2023 m., komplektas 
žieminių padangų. Geros būklės 
priekabą, TA iki 2024 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 92 754. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., 2,0 l, 74 kw, 
dyzelis. TA pasibaigęs 2022-07-28, 
tam tikrą laiką buvo nenaudojamas, 
kėbulas turi parūdijimų, yra 
keletas techninių gedimų. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 658 99 752. Rokiškis
• Geros būklės Toyota Avensis. 
1998 m., dyzelis, TA ir draudimas 
galiojantys. Yra kablys, pakeisti 
slenksčiai. Ekonomiška.  
Tel. 8 614 27 298. Rokiškis
•  Cfmoto 400cc. 2018 m. Kaina 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

4900 Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką Scott 
dviratuką su papildomais ratukais. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 11 458. 
Rokiškis
•  Du atskirus namelius ant ratų. 
Prastos būklės. Po 400 Eur. 
Panevėžys. Galime pristatyti į bet 
kokia Lietuvos vietą.  
Tel. 8 673 06 263
• Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, dyzelis, 
60 kW. Variklio defektas - dūmija. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
• Mercedes Benz C 220. 2005-09, 
110 kW, dyzelis, TA iki 2023-10-19. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 603 92 318. 
Rokiškis
• Kia Rio. Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 618 85 226. Rokiškis

• VW Bora dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 dalis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
•  Ford kablį. Modelis neaiškus. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis
•  VW Bora dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 85 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Hakkapelitta M+S padangas 
225/65 R16 C. 4 vnt. - 50 Eur.  
Tel. 8 608 33 095. Zarasai
• VW Golf 5 dalimis. 1,9 l, 77 kW, 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

TDI. Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
•  Fiat Scudo visą arba dalimis. 
Dyzelis. Kaina siūlykite.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  Ford Galaxy dalimis. 1,9 l, 96 kW. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Citroen Jumpy dalimis. 2006 
m., 2,0 l, HDI. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 m., 1,9 l, 
TDI, 96 kW, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Golf dalimis. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Golf 5 universalo kablį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
•  Golf 4 dalimis. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
•  Ratų gaubtus R16, VW Audi 
numerio apšvietimus Opel Astra, 
Zafira, A3, A4, B5.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Opel Vectra C universalo el. 
kablį su laidais - 75 Eur, bagažinės 
užuolaidą - 30 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
•  Audi ratlankius R16. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
•  Opel Vectra C universalo kablį. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l, 81 kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  VW Touran lietus ratus R16 su 
žieminėmis padangomis. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 612 81 356. Rokiškis



08:20 Tomas ir Džeris
08:45 Beprotiškos melodijos
09:10 Pirmyn į kosmosą 
10:55 Beveik mirtina
12:50 Mano žmona - ragana 
14:55 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis
16:45 Ponas Bynas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 Kaukės
21:55 Vieną kartą Holivude
01:10 Be šansų

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I-asis etapas
08:00 Pričiupom!"
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandų 

čempionatas
10:05 Gvatemaloje su Naidželu 
Marvenu
11:15 Kova už būvį
12:25 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
13:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:45 Ekstrasensų mūšis
17:25 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Reidas. Atpirkimas 
00:35 Gyvi numirėliai
01:40 Numeris 44

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
08.30 Kaimo akademija
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, 
Lietuva
10:30 Žinios
11:45 Meistrystė  
12:40 Užburianti 
Australija 
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Meilė 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė

18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Svajonių duetai
22:40 Mumija
00:30 Liaudis ir jos karalius
02:35 Meistrystė
03:25 Langas į valdžią
03:50 Mokslo ekspresas
04:05 Komisaras Montalbanas. 
Meilė

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Madagaskaro pingvinai
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai
09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos 
10:00 Virtuvės istorijos

10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja 
12:35 Sparkas. Kosminė istorija
14:20 Merlinas 
16:35 Nuleist periskopą!
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
21:45 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
23:45 Idealus pabėgimas
01:40 Ernis
04:10 Strečas

Lnk

05:45 Programos pabaiga
06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū
08:35 Tomo ir Džerio šou

09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Elfai
11:10 Žvaigždžių dulkės
13:40 Monstrų medžioklė
16:00 Atsiminimai iš Italijos
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai
21:20 Be šansų 
23:45 Taip, mes juodi 
01:10 Be šansų
01:35 Super Džonio prisikėlimas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Kova už būvį
08:00 Pričiupom!
09:00 Neįtikėtini gyvūnai
10:10 Kosta Rikoje su Naidželu 
Marvenu
11:20 Kova už būvį
12:30 Paranormalūs reiškiniai. 

Užfiksuota vaizdo kamera
13:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:45 Ekstrasensų mūšis
17:25 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai
18:30 Iškvietimas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Numeris 44 
00:35 Gyvi numirėliai
00:45 U-235
01:40 Numeris 44
02:55 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Misija: laukinė gamta
08.30 Pasislėpusi Palanga. Ginčai 
dėl Palangos
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Mano vieta
11.00 Misija - vasara

11.30 Išpažintis su Marija
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Mes – pasaulis 2022
20.00 Žinios
20.30 Tas beprotiškas rusiškas 
pasaulis 
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Mes – pasaulis 2022
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Teatro biografijos
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Šiluvos atlaidai
13:50 Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Viktorija ir Abdulas
23:35 Paryžietė 
00:55 Mumija
02:45 Užburianti Australija
03:40 Mokslo ekspresas
03:55 Kaip atsiranda daiktai
04:20 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės

Tv3

06:00 Triukšmingi namai 
06:30 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 

09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Mažiausi iš mažiausių
13:10 Ar mes pora?
15:20 Vimbldonas
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Brangusis Džonai
21:45 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės
23:45 Šešta kategorija. Pražūtinga 
diena
01:35 Idealus pabėgimas
03:30 Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė

Lnk

06:20 Kikumba. Kovos dėl karūnos
06:50 Bunikula
07:20 Deksterio laboratorija
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū

09.00 Aiškiaregė
10.00 Atėjo… Sabas
11.00 Bušido ringas
11.30 Partizanų keliais
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Baltijos kelias
19.00 Mes – pasaulis 2022
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Mes – pasaulis 2022
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada 
10:30 Senis 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Bendrom jėgom
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas

23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Madagaskaro pingvinai
07:45 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė 
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apgaulė
00:20 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:20 Ką mes veikiame šešėliuose
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose
03:25 Naktinė pamaina
04:25 Tai – mes
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Monikai reikia meilės
11:00 Keičiu žmoną

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:15 Kamuolys apvalus
22:30 Antroji pataisa
00:20 Juodasis sąrašas
01:20 Vieną kartą Holivude
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB. Ieškomiausi
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

12:35 FTB. Ieškomiausi
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Pabėgimas
22:50 Greitojo reagavimo būrys
00:50 Gyvi numirėliai
01:55 Reidas. Atpirkimas
03:50 Akloji zona

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Atėjo… Sabas
07.30 Aiškiaregė
10.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV
17.30 Pasislėpusi Palanga. Ginčai 
dėl Palangos
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Laisvės TV
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija
03.00 Laisvės TV
03.50 24/7
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada 
10:30 Senis 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:35 Triukšmingi namai 
07:10 Madagaskaro pingvinai
07:45 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė

11:00 Graikė 
12:00 Nuodėminga žemė 
14:00 Ir turtuoliai verkia 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu 
20:00 Prieš srovę 
21:00 Moterys meluoja geriau 
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės
23:30 Ekstraordinarių džentelmenų 
lyga
01:50 Elementaru 
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose
03:55 Tai – mes

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Monikai reikia meilės
11:00 Keičiu žmoną

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:15 Kamuolys apvalus
22:30 Ponas Nelaimingas 
atsitikimas
00:40 Sūnus paklydėlis
01:40 Antroji pataisa
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB. Ieškomiausi
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

12:35 FTB. Ieškomiausi
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Šokoladas
22:50 Pabėgimas
00:40 Tie, kurie žudo
01:40 Akloji zona
02:40 Legendų biuras

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija – vasara
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Partizanų keliais
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV. B. Davidonytė/ 
D. Pancerovas kalbina
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Zoologijos sodas
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija
03.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
03.50 Zoologijos sodas
04.35 Reali mistika



Du draugai kalbasi:
- Vakar iš manęs pavogė 

piniginę.
- Ar kreipeisi į policiją?
- Taip. Sakė, kad ne jie.
***
Chuckas Norrisas toks kietas, 

kad iš aliejaus gali padaryti 
saulėgrąžas.

***
Daktaras seselei:
- Greičiau duok instrumentus. 

Ką tik skambino kažkoks tipas ir 
sakė, kad mirs, jei aš tučtuojau 
neatvažiuosiu.

Seselė:
- Nusiraminkite, pone daktare. 

Šis skambutis buvo man.
***
Dvi blondinės, kambario 

draugės, išėjo apsipirkti. 
Automobilių stovėjimo aikštelėje 
prie pat parduotuvės, jos abi 
pastebėjo vaikiną, išlipantį iš 
automobilio, o jo kelnės buvo 
susiglamžę.

- Oi, prisiminiau! - išsigando 
viena blondinių.

Ir, atsukusi kulnus į parduotuvę, 
pasileido namo. Draugė ją pasivijo:

- Kas nutiko?
- Palikau namie įjungtą 

lygintuvą!
Draugė ramiai nusišypsojusi:
- Nesijaudink, kambarys 

neužsidegs: virtuvėje palikau 
atsuktą čiaupą.

***
Auksinės vestuvės. Vyras klausia 

žmonos:
- Brangioji, tu buvai man 

neištikima?
- Tris kartus.

- Kada buvo pirmas kartas?
- Atsimeni, kai banke niekas 

nenorėjo tau duoti kredito. Ir tada 
pats banko direktorius pasirašė ir 
asmeniškai įteikė sutartį!

- Ačiū, brangioji! O kada buvo 
antras kartas?

- Kai niekas nenorėjo tau daryti 
operacijos. Ir tada pats skyriaus 
vadovas paėmė į rankas skalpelį!

- Ačiū, brangioji! Tu padovanojai 
man gyvenimą! Ir su kuo tu mane 
iškeitei trečią kartą?

- Atsimeni, buvai kandidatas į 
mero postą ir tau trūko 36 balsų?

***
Du čiukčiai pasiklydo miške. 

Nežino ką daryti. Vienas ir sako 
kitam:

- Reikia į orą šaudyti, gal kas 
išgirs ir išgelbės mus...

Na pirmas šauna į orą, o kitas 
sako:

- Dar šauk!
Vėl šauna.
- Dar šauk!
Vėl šauna.
- Dar šauk!
Vėl šauna.
- Dar šauk!
- Nebegaliu, pas mane strėlės 

baigėsi.
***
Vyriškis atėjo į naktinį klubą 

Glazge. Apsauginis jam sako:
- Ar turi kokių ginklų?
Vyriškis:
- Ne.
Apsauginis:
- Na, tai imk peilį, nes čia būna 

neramumų.

Rugsėjo 9-oji, 
penktadienis, 

36 savaitė
Iki Naujųjų liko 113 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.40 val., leidžiasi 

19.51 val. Dienos ilgumas 13.11 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Tarptautinė grožio diena
Testuotojų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Argintas, Darius, Ramutė, Serapina, 
Sergijus, Sonata

Rytoj: Dionyzas, Konstancija, Mikalojus, 
Salvijus, Tautgirdas, Girmintė, Kostė

Poryt: Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1522 — išspausdintas pirmasis Vilniuje 

spaudinys „Mažoji kelionių knygelė“.
1655 — caras Aleksiejus Michailovičius 

pasiskelbė didžiuoju Lietuvos, Baltarusijos, 
Volynės ir Podolės kunigaikščiu.

1891 — gimė tapytojas Vladas Eiduke-
vičius. Mirė 1941 m.

1906 — gimė poetas Juozas Gražulis. 
Mirė 1985 m.

1911 — gimė aktorius ir režisierius 
Aleksandras Kernagis. Mirė 1980 m.

1932 — gimė rašytojas Vytautas Bub-
nys. Mirė 2021 m.

2010 — Vilniaus Karveliškių kapinėse 
atidengta Gitenio Umbraso skulptūra „An-
gelas“.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1585 — gimė Armand-Jean Du Plessis 

(Armanas-Žanas Du Plesi) — kardinolas 
Rišeljė, kuris faktiškai valdė Prancūziją ka-
raliaus Liudviko XIII valdymo metais.

1737 — gimė italų mokslininkas Luigi 
Galvani (Luidžis Galvanis) — žmogaus bio-
lauko teorijos pradininkas.

1776 — Amerikos Kongresas pritarė 
naujam šalies — Jungtinių Amerikos Valsti-
jų (JAV) — pavadinimui.

1828 — gimė rusų literatūros klasikas 
Levas Tolstojus. Mirė 1910 m.

1850 — Kalifornija tapo 31-ąja JAV 
valstija.

1898 — mirė prancūzų poetas simbo-
listas Stephane Mallarme (Stefanas Malar-
mė). Gimė 1842 m.

1900 — gimė anglų rašytojas James 
Hilton (Džeimsas Hiltonas).

1901 — mirė prancūzų dailininkas ir 
litografas Henri de Toulouse-Lautrec (Anri 
de Tulūzas-Lotrekas).

Post scriptum
Kur ir kada tai bebūtų, melas, 

pasodintas į sostą, tebūnie be jokio 
gailesčio nuverstas, nes po apgaulės 
našta niekam neįmanoma suklestėti.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 11 d. Naktį 6
Dieną 19

R,
5-10 m/s

Rugsėjo 12 d. Naktį 6
Dieną 18

R,
4-9 m/s

Rugsėjo 13 d. Naktį 6
Dieną 19

P,
5-10 m/s

Rugsėjo 14 d. Naktį 11
Dieną 20

P,
7-15 m/s

Orų prognozė rugsėjo 11-14 d.

Tobulas obuolių 
pyragas - 
fantastiškai 
skanus

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Obuolius nulupkite, išimkite sėklalizdžius ir supjaustykite vidutinio dydžio kubeliais. Sumai-
šykite su ruduoju cukrumi.
2.Obuolius suberkite į keptuvę ir kaitinkite virš vidutinės ugnies kartais pamaišydami, kol obuo-
liai suminkštės, išskirs sultys ir jos išgaruos. Tai gali užtrukti apie 15-25 minutes (priklausys nuo 
obuolių sultingumo).
3.Į obuolius suberkite cinamoną, išmaišykite. Leiskite atvėsti, kol ruošite tešlą.
4.Kiaušinius elektriniu plaktuvu išplakite su ruduoju cukrumi iki purumo. Supilkite aliejų ir dar 
kartą išplakite. Supilkite pieną ir vėl išplakite iki vientisos masės.
5.Suberkite miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Šaukštu lengvai išmaišykite, kol neliks sau-
sų miltų. Tešla turėtų gautis pakankamai skysta.
6.Į kepimo popieriumi išklotą kepimo indą (20x28 cm dydžio) supilkite pusę paruoštos tešlos. 
Šaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 10-15 minučių, kol biskvitas taps švel-
niai auksinės spalvos.
7.Ant apkepusio biskvito tolygiai paskleiskite obuolius. Šaukštu šiek tiek juos paspauskite. Ant 
obuolių tolygiai paskirstykite likusią tešlą.
8.Dėkite atgal į karštą orkaitę ir kepkite dar apie 40 minučių - kol pyrago viršus bus gražiai 
auksinis.
9.Iškepusiam pyragui leiskite truputį atvėsti (bent šiek tiek), tuomet iškelkite iš kepimo formos.
10.Supjaustykite kvadratėliais. Patiekdami dar galite apibarstyti cukraus pudra.

INGREDIENTAI:
• 1 ir 1/5 kilogramo obuolių
• 100 gramų rudojo cukraus
• 2 šaukšteliai Cinamono
TEŠLAI:
• 4 vienetai kiaušinių (didelių)
• 250 gramų miltų
• 175 mililitrai aliejaus (neutralaus skonio)
• 175 mililitrai pieno
• 100 gramų rudojo cukraus
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių
PABARSTYMUI:
• šiek tiek cukraus pudros

ANEKDOTAI
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